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Czeremcha, dn. 14 – 05 - 2015 r. 
Znak: GGiOŚ.271.3.2015.IL 
 

 
SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, 

 
o wartości szacunkowej pomiędzy 30 000 EURO, a progami unijnymi określonymi na 

podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej              
w Czeremsze, Gmina Czeremcha ” 

 
 

45.22.00.00-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 

45.25.22.00-0   Wyposażenie technologiczne 

45.31.00.00-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45.23.13.00-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania  

ścieków 

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne 

45.11.12.00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.11.00.00-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 
45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.22.35.00-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45.22.30.00-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45.45.00.00-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

45.23.32.22-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

 
 
                                                                                Wójt Gminy Czeremcha 
                                                                             
                                                                                 inż. Michał Wróblewski  
 
 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – 

Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa 
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1. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego: 
 

Nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Czeremcha 

Adres zamawiającego: ul. Duboisa 14 

Kod Miejscowość:  17-240 

Telefon:  85 685 04 00 

Faks:  85 685 04 00 

Adres strony internetowej:  www.czeremcha.com.pl 

Adres poczty elektronicznej:  ug_czeremcha@zetobi.com.pl 
Godziny urzędowania: 07:30 - 15:30 

 

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej pomiędzy 30 000 EURO, a progami unijnymi 

określonymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: 
 

,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej  w Czeremsze, 
Gmina Czeremcha” 

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha.   

 
45.22.00.00-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 

45.25.22.00-0   Wyposażenie technologiczne 

45.31.00.00-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45.23.13.00-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania  

ścieków 

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne 

45.11.12.00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.11.00.00-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.22.35.00-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45.22.30.00-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45.45.00.00-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

45.23.32.22-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

          

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona w złotych 
nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.)  

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – 

Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa 
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Opis przedmiotu zamówienia 

1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa gminnej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Czeremcha, Gmina Czeremcha o przepustowości Qd,śr.= 300 m3/d. 

 
2. Podstawowe elementy oczyszczalni:  

1. Punkt zlewny ścieków lub osadów dowożonych 

• Szybkozłącze do odbioru ścieków i osadów dowożonych 

• Separator zanieczyszczeń stałych 

• Pomiar ilości ścieków dowożonych 

• Moduł rejestracyjny, wydruk danych 

2. Zbiornik uśredniający ścieków lub dowożonych 

• Układ napowietrzania / mieszania 

• Porcjowe dozowanie ścieków 

3. Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków 

• Automatyczna krata hakowa 

• Piaskownik pionowy ze separatorem piasku 

4. Pompownia główna 

• Stacja pomp zatapialnych 

5. Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:  

• Automatyczne sito skratkowe 

• Separator zawiesiny łatwo opadalnej  

6. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych: 

• Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony 

posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne 

• Komora denitryfikacji/nitryfikacji 

• Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków  

7. Pomieszczenie dmuchaw 

• Stacja dmuchaw 

• Układ dystrybucji powietrza 

8. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych 

• Przepływomierz elektromagnetyczny 

9. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego 

• Prasa taśmowa 

• Stacja przygotowania i dozowania flokulantu 

• Przenośnik śrubowy osadu 

10. Stacja wapnowania osadu odwodnionego 

• Mini zestaw do wapnowania osadu 

• Przenośnik śrubowy wapna 

11. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z 

możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków. 

12. Droga dojazdowa z utwardzeniem placów postojowych i ciągów pieszych  terenie oczyszczalni , 

13. Przyłącze wodociągowe ,kanał ścieków oczyszczonych  

14. Sieci sanitarne i technologiczne na terenie oczyszczalni 
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15. Ogrodzenie terenu oczyszczalni , mała architektura 
 
Zakres rzeczowy robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:  
 

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

- zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt; 

- dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z 

kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń; 

- zapewnienie dozoru mienia na własny koszt; 

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy; 
- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

- wykonanie prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych,  

- wykonanie rozruchu oczyszczalni ścieków na bazie ścieków dopływających,  

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót mają charakter informacyjny. Przedmiot 

zamówienia obejmuje realizację projektu zgodnie z podanym zakresem. Wykonawca wbuduje i 
zamontuje wyłącznie urządzenia nowe, nie starsze niż z 2015 r. 

 

Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i 

przepisami BHP. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, dokumentacji projektowej oraz niniejszej SIWZ. Używać materiały i urządzenia do wbudowania 

oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 

podstawowymi, albo umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej. 

Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca 

jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.) i ustawą z dnia 27.04.2001r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). 

 

UWAGA: Podstawę do wyceny oferty stanowi dokumentacja projektowa. Załączone przedmiary 
robót mają jedynie charakter informacyjny i mogą być traktowane tylko jako materiał pomocniczy. 
Winny być sprawdzone i ewentualnie skorygowane na podstawie analizy dokumentacji 
projektowej.  
 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych 

materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 



 

5 
 

odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie 

zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem 

zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych 

materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały 

zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i 

urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien 

dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej 

oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu 

wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych 
równoważnych materiałów i urządzeń. Nie umieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych 

materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i 

urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej.  
 

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 

dokumentacji projektowej STWiORB, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do 

wykonania zadania, tj: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót, roboty 

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu 

budowy, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, rozruch, badania 

parametrów i jakości ścieków, jak również wszelkie opłaty związane z odbiorem robót.  

Wszelkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny 

posiadać odpowiedni atest, świadectwo dopuszczenia, wymagane przez odpowiednie instytucje, 

zezwalające na stosowanie w budownictwie. Dokumenty te należy przedstawić Zamawiającemu i 
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach 

wskazanych w umowie oraz SIWZ. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

 
do  11 grudzień 2015r.  
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA. 
 

5.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu, a także przedłożyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych 

warunków: 

 

1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich 

musi złożyć przedmiotowe dokumenty); 
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b) Oświadczenie z art. 22 wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno 
być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego). 

 

2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty): 

 

a) Wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ 
 

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

 

c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Informację z KRK muszą złożyć odpowiednio: przedsiębiorca w przypadku osób 

fizycznych, wspólnik w przypadku spółek jawnych, partner lub członek zarządu w przypadku 

spółek partnerskich, komplementariusz w przypadku spółek komandytowych oraz spółek 

komandytowo-akcyjnych, urzędujący członek organu zarządzającego w przypadku osób 

prawnych, 

 

d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert (dotyczy informacji o orzeczeniu przez sąd zakazu ubiegania się o zamówienie przez 

podmioty zbiorowe, wydanym na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary); 

 

3) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 
 

a) Wskazać do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby, stanowiące 

podstawowy personel kierowniczy i techniczny tj.: 

 

1. Kierownik budowy - branży budowlanej - posiadający: 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy; 
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2. Kierownik robót – branży sanitarnej – posiadający:  

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu konstrukcyjno – budowlanego, w tym, co 

najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót;  
 
3. Kierownik robót – branży elektrycznej – posiadający:  

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót;  

 

4. Kierownik robót – branży drogowej – posiadający: 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg, w 

tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót;  

 

Wszyscy ww Kierownicy muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości 
języka polskiego przez ww. Kierowników, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do 

zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy 

Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.  

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:- wykaz 

osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej SIWZ 

 

b) przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości 

oraz daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 

robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 
 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d każda wraz z montażem wyposażenia 

technologicznego o wartości robót brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych) 

każda i załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

W przypadku ujmowania w wykazie obiektów oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 

należy jednoznacznie określić wartość oczyszczalni. 

 

c) Potencjał techniczny – wykonawca w celu spełnienia warunku sporządza wykaz narzędzi, 
wyposażenia zakładu dostępnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

 

4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): 
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a) posiadać środki finansowe w wysokości, co najmniej 5,0 mln PLN lub posiadać zdolność kredytową 

w wysokości, co najmniej 5,0 mln PLN. 

 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (ten lub Ci z Wykonawców, którzy 

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia będą 

potwierdzać spełnienie tego warunku) zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadają rachunek bankowy, wystawioną 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie 

środków finansowych w wymaganej wysokości lub opinię banku o posiadaniu przez Wykonawcę 

zdolności kredytowej w wymaganej wysokości. 

 

W celu przeliczenia na PLN wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, należy 
zastosować średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Wspólnot Europejskich. 

 

b) posiadać (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN; 

5) Załączyć do oferty informację o tym czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, bądź 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP ( załącznik nr 6 
do SIWZ) 
 
5.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert spełnia powyższe warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 

5.4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w 

oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

 

5.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również: 

 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, 

lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary 

umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone 

orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z  powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo   wypowiedzenie 
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umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

 
2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony                            

prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli       przez 

likwidację majątku upadłego; 

 

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia       

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem        

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości        

wykonania decyzji właściwego organu; 

 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawców, którzy: 

 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 

1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 

pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub 

w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5), złożyli odrębne oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

5.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu oraz o odrzuceniu 

oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

 
5.7.  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 

 

1) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem pełnomocnictw, które należy przedłożyć w oryginale 

lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 

ust.2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 

5) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. 

Wszystkie pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie 

wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów. 

 

5.8. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. ppkt 2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 

2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.1), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem - 

wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

 

 Postanowienia dotyczące wykonawców składających ofertę wspólną ( konsorcja, spółki cywilne). 

 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje 

się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

Pełnomocnictwo wino zawierać zakres upełnomocnienia oraz winno być złożone w formie oryginału 

lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

 

2) Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 

a) warunki określone w  SIWZ winni spełnić łącznie. 
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b) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, 

że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu 

 
5.9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 

 

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez Wykonawcę zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) . 

 

2) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 

winien nie później, niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Informacje te winny 

być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 
umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty. 

 

3) Zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

 

4) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.  
 

6. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje    

          Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem 

          ( nr faksu: (85) 685- 04-00). 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu 

otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż  pisemna, a na Żądanie Wykonawcy 

potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
 

6.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści  SIWZ. Pytania 

należy kierować na adres: 

Gmina Czeremcha 
ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 

e-mail:  ug_czeremcha@zetobi.com.pl  
 

       Wszystkie pytania Wykonawcy winni przesłać w formie pisemnej i elektronicznej. 

6.2 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.4 Dokonane wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o których mowa w punktach  6.2.-6.4, 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia i zamieści na swojej stronie internetowej. 
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6.5  W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w  pkt. 6.4. termin 

składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. 

6.6  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

            Pan Ireneusz Leoniuk   –   tel. (85) 685-04-00. 

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ 

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia 

oferty. 

2) Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać 

najpóźniej do dnia 21 maja 2015 r. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego w terminie późniejszym, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami : 

Ireneusz Leoniuk 

Urząd Gminy Czeremcha 

ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pok. nr 5 

telefon(y): 85 685 04 00, fax: 85 685 04 00 

e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl 

 

7. Wymagania dotyczące wadium 

1) W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 50000,00 PLN. 

2) Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 

 
57 1020 1332 0000 1102 0037 7226 

5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

6) W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e, 

dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, 

przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać 
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wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku 

określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli zamawiający nie żąda wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co 
najmniej termin związania ofertą. 

7) Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert.  

8) Wadium składa się w: 

Urzędzie Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 

9) Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru: 

 
Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 

WADIUM DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 
 

,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” 

 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 28 maja 2015 r. godz. 9:30 

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

8. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 
 

9. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

3. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 

uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk 

komputerowy). 

6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z 

formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy. 

7. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być 

spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

8. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez 

osobę podpisującą ofertę. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej ( konsorcja, spółki cywilne) 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 

wskazane w ofercie. 
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3) Przy złożeniu oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub 
pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub 

pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę 

spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie 

pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub 

dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz 

wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli to upoważnienie 

wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę 

umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej 
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

6) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z 

innymi wykonawcami. 

7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy ( o ile było wymagane) – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym 

zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) 

pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od 
któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od 

postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej 

przez wykonawców. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, 

aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli 

zamawiającemu umowę konsorcjum, 

9) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie 

wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych . 
 

Oferta cała / cz ęściowa / wariantowa 
1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

10. Sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

2. Oferty należy składać do dnia: 2015-05-28 do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego 
 

Urząd Gminy Czeremcha 
ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 

pokój nr 12 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 

złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 
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4. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 
 

Gmina Czeremcha 
 ul. Duboisa 14,  17-240 Czeremcha 

 

OFERTA NA:  ,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, 

Gmina Czeremcha” 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM:  28 maja 2015 r.  GODZ. 09:30 

5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy. 

 
11. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT 

11.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedstawi 

najniższą cenę. 
11.2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi 

jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, oraz zamieści informację dot. ppkt a) na 

stronie internetowej www.czeremcha.pl, przekaże faxem oraz udostępni w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

11.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana 

w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy. 

11.4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją 

okoliczności przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy. 

11.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

12.1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

 

12.2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

 

12.3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja 

ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego). 

 

12.4. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót.  
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12.5. Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 

z dokumentacji projektowej, SIWZ, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej a niezbędne 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
 

13.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

13.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN. 

 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

1.Kryteria oceny ofert to: 

cena -95%,  
okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 5% , 
2.Kryteria oceny ofert-stosowanie matematycznych obliczeń przy cenie ofert, stanowi podstawową 

zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów. 

4. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium podanych wyżej. Obliczanie ilości 

punktów dokonywane będzie do dwóch miejsc po przecinku, 
 z zaokrąglaniem zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości . 

3. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 

podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści 

oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych  

od Wykonawców zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ich ofert 

zgodnie z niniejszym punktem specyfikacji. 
6. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt. 

 

Sposób obliczania wartości punktowej: 

Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru: 

Pc= Cmin : Cn  x 95 
Gdzie: 

Pc – otrzymane punkty za cenę 

Cmin - cena najniższej oferty, 

Cn - cena badanej oferty. 

Pgs- otrzymane punkty za okres gwarancji  

Pgs =termin w of. Bad : oferowany najdłuższy termin x 5 

Maksymalną ilość punktów  5 pkt. w kryterium „okres gwarancji” otrzyma oferta Wykonawcy, który 

zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, tj. 24 miesiące 

P-  łącznie otrzymane punkty  

P=  Pc + Pgs +Pgo 
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Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT. 

UWAGA: 
Zaoferowany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 
miesięcy i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli  Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 
dłuższy niż 24 miesiące, do obliczenia  punktów w tym kryterium Zamawiający przyjmie okres 24 
miesięcy. 
 

14.1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 97, 

poz. 1050 / a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w 

jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar (usługę) z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 

14.2. Cena jest ceną ryczałtową brutto. 

14.3. Cena ryczałtowa brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach 

wymienionych w SIWZ 

14.4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania 

oferty zapoznał się z  warunkami oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

14.5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu,  

14.6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładności do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %  zaoferowanej ceny brutto w  jednej lub kilku 

następujących formach (do wyboru): 

1)  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226, 

2)  poręczeniach bankowych, 
3)  poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

4)  gwarancjach bankowych, 

5)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275). 
 

15.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca, może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

15.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na  warunkach 

określonych w ustawie Pzp. 
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16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
16.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z 

Zamawiającym na warunkach określonych w projekcie umowy. Projekt umowy jest integralną częścią 

niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania Wykonawcy dotyczące przedmiotu 

zamówienia. 

 

16.2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć: 

 

a) Umowę Konsorcjum – regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę 

(w przypadku gdy oferta Wykonawców składających wspólną ofertę zostanie uznana za 

najkorzystniejszą) stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność wszystkich 
Wykonawców za realizację zamówienia, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do 

podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy i otrzymywania instrukcji w 

imieniu i na rzecz każdego z partnerów; 

 

b) Kosztorys ofertowy. 

 

W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa 

powyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy a wniesione wadium ulegnie przepadkowi. 

 

16.3. Podpisanie umowy z zastrzeżeniem art.183 ustawy, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub 10  dni – gdy 

zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób i nie później niż przed upływem terminu związania 

ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

powyższego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

16.4. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 

 
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

17.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków 

Wykonawcy związanych z realizacja przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy 

stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

 

17.2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego załącznik do Niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza 
ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. 

Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności 

oferty. 

 

17.3. Zamawiający zastrzega możliwość istotnej zmiany umowy, warunki takiej zmiany zawarte 

zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 
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18. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY 
 

18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1. W przypadku braku 

takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części 

zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim 

samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

18.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania (dział VI Rozdział 2 art.180 -198 ustawy) i 

skargi do sadu (dział VI Rozdział 3 art. 198a-198g ustawy). 

 


