
 

 
                                                                  

 
 

FORMULARZ ZP-400 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 

 Zamieszczenie obowiązkowe 

 Zamieszczenie nieobowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
 

 Zamówienia publicznego 

 Zawarcia umowy ramowej 

 Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: 
 

Gmina Czeremcha 

 

Adres pocztowy: 
 

ul. Duboisa 14 

 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

Czeremcha 17-240 podlaskie 

Telefon: Fax: 
 

 

085 6850400, 6850394 085 6850400 

 



 

Adres strony internetowej zamawiającego: 
 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

 

 

 

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha  
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 

   

 

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
Przedmiotem postępowania przetargowego jest opracowanie projektów 
budowlano - wykonawczych oraz przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich jak niŜej: - kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w 
Czeremsze oraz we wsi Stawiszcze i Kuzawa i sieci wodociągowej we wsiach 
Wólka Terechowska, Opaka DuŜa i Pohulanka , Gmina Czeremcha oraz ich 
rozprowadzenie , - uzyskanie stosownych opinii i decyzji, - wykonanie 
dokumentacji odbudowy dróg i ulic Zamawiający udostępni oferentowi, którego 
oferta zostanie wybrana podkłady geodezyjne do celów projektowych. Zaleca 
się aby oferent dokonał oględzin terenu objętego projektem oraz uzyskał 
wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu. 1.ZałoŜenia do projektowania 
kanalizacji sanitarnej: sieć kanalizacyjną w Czeremsze oraz we wsi Stawiszcze i 
Kuzawa zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak dla 
realizacji tego typu zamierzeń, początek projektowanego kolektora sanitarnego - 
włączenie do istniejących kolektorów sanitarnych zgodnie z przekazanymi 
podkładami geodezyjnymi do celów projektowych, ze względu na zróŜnicowane 
ukształtowanie terenu naleŜy tak projektować trasę kolektora sanitarnego tak, 
aby ilość przepompowni ścieków ograniczyć do minimum, do projektowanych 
przepompowni ścieków naleŜy uzyskać warunki przyłączenia do sieci 
energetycznej oraz zaprojektować energetyczne linie zasilające niskiego 
napięcia., sieć kanalizacyjna dołączona winna być do istniejących kanałów 
sanitarnych, które dopływają do dwóch funkcjonujących oczyszczalni ścieków 
tj. typu Hydrocentrum przy ul. Duboisa w Czeremsze i typu BOS 100 po 
modernizacji i rozbudowie przy ul. Fabrycznej w Czeremsze. 2.ZałoŜenia do 
projektowania sieci wodociągowej: sieć wodociągowa zaprojektować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa jak dla realizacji tego typu zamierzeń, 
początek projektowanego wodociągu we wsi Wólka Terechowska, 
proponowana trasa projektowanego kolektora wodociągowego ze wsi Wólka 
Terechowska i dalej drogami stanowiącymi własność Zarządu Dróg 
Powiatowych w Hajnówce oraz Gminy Czeremcha, rozprowadzenie sieci 



 

wodociągowej po terenach zgodnie z przekazanymi podkładami geodezyjnymi 
we wsiach Opaka DuŜa i Pohulanka spięcie projektowanej sieci wodociągowej z 
istniejącą siecią wodociągową  
 
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 74.23.20.00-4 

 

Dodatkowe przedmioty  

 

 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej 
 

 Tak, ilość części: 1  Nie  
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej 
 

 Tak  Nie  
 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  
 
Okres w dniach: 115  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 
Informacja na temat wadium 
 Zamawiający nie wymaga wadium 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU  
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) 
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
1.Są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
zamówienia: posiadają uprawnienia lub dysponują osobami z uprawnieniami do 
projektowania w branŜach: sanitarnej i elektrycznej, drogowej 2.Posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: w ciągu ostatnich trzech lat 
zrealizowali zadania o podobnym charakterze i zakresie (projekty obejmujące 
łącznie 5 km sieci wodociągowej oraz 5 km kanalizacji) jak zadanie będące 
przedmiotem zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej 



 

zapewniającej wykonanie zamówienia: są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej 
działalności projektowej lub posiadają ubezpieczenie w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy.  
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
1.Wypełniony formularz oferty (wg załączonego druku) - załącznik nr 1 
2.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w 
przypadku podmiotów występujących wspólnie kaŜdy z nich składa osobne 
oświadczenie) - wg załącznika nr 2 3.Zaakceptowany przez podpisanie przez 
Wykonawcę projektu umowy wraz z załącznikami (gwarancja) - załącznik nr 3 
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
przedmiotu zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
zobowiązany jest złoŜyć: 4.Dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
wykonawcy do obrotu w zakresie objętym zamówieniem: aktualny odpis/wypis 
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej - jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 
podmiotów występujących wspólnie, kaŜdy składa osobno dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie do obrotu w zakresie jakim będzie uczestniczył w 
wykonywaniu zamówienia 5.Wykaz podmiotów, które przewidziane są do 
projektowania w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, wraz z 
podaniem zakresu wykonywanych czynności oraz danymi na temat ich 
kwalifikacji i doświadczenia poprzez załączenie wymaganych prawem 
uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynaleŜności do Okręgowej Izby 
InŜynierów Budownictwa. Wykaz naleŜy sporządzić wg załącznika nr 4 W celu 
potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną do wykonania przedmiotu 
zamówienia wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest 
złoŜyć: 6.Wykaz wykonanych w ciągu trzech lat prac, odpowiadających 
wymogom określonym w rozdziale V ust. 2 SIWZ wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜytą 
starannością (np. opinia zamawiającego, protokół odbioru końcowego, 
referencje itp.) - wg załącznika nr 5. Podmioty występujące wspólnie składają 
jeden dokument gdzie naleŜy wyszczególnić prace wykonane przez 
poszczególne podmioty W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
zobowiązany jest złoŜyć: 7.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności projektowej lub prowadzonej 
działalności gospodarczej. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny 
być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 
przedstawicieli Wykonawcy określonych w akcie rejestrowym lub 
pełnomocnictwie.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 



 

 Przetarg nieograniczony 

 Przetarg ograniczony 

 Negocjacje z ogłoszeniem 

 Dialog konkurencyjny 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu: 
 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
 
NajniŜsza cena  
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
 

 Tak  Nie  
 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:  
 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia : 
 
www.czeremcha.com.pl  
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 
 
Gmina Czeremcha 17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14  



 

 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiaj ący 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o 
sposobie uzyskania tego opisu: 
 
 
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli 
zamawiający przewiduje nagrody: 
 
 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
Data: 15/01/2008  Godzina: 10:00 
 
Miejsce: 
 
Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14  
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: 
 
okres w dniach: 30  
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: 

Nie dotyczy 

 

                                                                                      Wójt Gminy  

                                                                               inŜ. Michał Wróblewski  

                                                                   

 


