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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
 
I. Nazwa zamówienia: 
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Łozowej, Jemiołowej 
i Jaśminowej w Lusowie" 

II. Nazwa oraz adres zamawiającego: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., 
NIP: 7770004121, REGON: 639910084, KRS 000007559 
Adres: ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 
Numer telefonu: (61) 8146-430 
Adres poczty elektronicznej: biuro@tp-kom.pl 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.tp-kom.pl  

III. Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku na podstawie § 5 

pkt 1) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez spółkę Tarnowska 
Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o.o. (dalej „RUZS”). 

2. RUZS dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego – www.tp-kom.pl 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem postępowania jest: Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej w ul. Łozowej, Jemiołowej i Jaśminowej  
w Lusowie. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest  
w załączniku nr 1 – Dokumentacja projektowa.  

V. Warunki płatności: 
1. Warunkiem otrzymania płatności jest dostarczenie przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności 30 dni. Dostarczenie 
faktury może odbywać się w formie elektronicznej lub dokumentowej po 
zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu Protokołu odbioru. 

2. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego 
dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będą 
dokonywane w PLN. 

3. Wykonawca pierwszą fakturę wystawi na 40% wartości przedmiotu 
zamówienia po wykonaniu 70% przedmiotu zamówienia, jednak nie wcześniej 
niż w dniu 31.05.2023 roku, natomiast fakturę końcową po wykonaniu całości 
przedmiotu zamówienia jednak nie wcześniej niż w dniu 29.09.2023 roku. 
 
 
 
 
 



 
 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zamówienie należy wykonać do dnia 
29.09.2023 roku. 

 

VII. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag: cena 
ofertowa brutto. 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną. 

 
VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy przesłać mailem na adres: mdzik@tp-kom.pl  
do dnia 14.11.2022 r. 
 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego:  
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami jest: 

a) Pani Marlena Dzik, tel. 61-89-59-424 – sprawy formalne 
b) Robert Rackowiak, tel. 61-89-59-433- sprawy techniczne (OPZ) 

 
X. Termin związania ofertą: 
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia jej złożenia 
zgodnie z pkt VIII. 

 
XI. Załączniki: 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

1) opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa; 
2) formularz ofertowy; 
3) wzór umowy; 
4) Klauzula RODO. 

 
 
 

…………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 
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