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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 

DZIAt. I 

ROZDZIAt.1 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Gmina Stupsk z siedzibq Urzqd Gminy Stupsk, ul. Henryka Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk, 
tel. 23/653-12-54; - 55; 
fax. 231653-10-16 
e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl 
adres strony internetowej: www.stupsk.bipgmina.pl 
NIP 569-17-47-045 
REGON 130378456 
Godziny urz~dowania : 
Poniedzia~ek - Piqtek - 7.00 - 15.00 
Sroda 8.00 - 16.00 

ROZDZIAt. II 
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ORAZ INFORMACJE OGOLNE 

1. 	 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wien publicznych (tekst jednolity -
Oz. U. z 2015 roku poz. 2164 z p6in. zm.) zwanej dalej ustawq Zamawiajqcy - Gmina Stupsk 
zaprasza do sk~adania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj~ zadania pn.: 
"Sudowa przydomowych oczyszczalni sciek6w na terenie gminy Stupsk". Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zfozeniem oferty. Zaleca si~, aby Wykonawca 
zdobyf wszelkie informacje, kt6re mogq bye konieczne do prawid~owego przygotowania oferty. 

2. 	 W prowadzonym post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego Zamawiajqcy przewiduje 
tzw. "proeedur~ odwr6conq", 0 kt6rej mowa wart. 24aa ustawy Pzp (post~powanie dwuetapowe). 
Procedura ta polega na tym, ze Zamawiajqcy w toku czynnosci oceny ofert nie b~dzie dokonywaf 
podmiotowej oceny wszystkich Wykonawc6w (oeena sp~nienia warunk6w udziaru w 

post~powaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie b~dzie bada~ wszystkich wst~pnych 
oswiadczen Wykonawc6w, zfozonych przy ofertach. Zamawiajqcy najpierw dokona oeeny 
z~ozonych ofert, pod kqtem kryteri6w oceny ofert, okreslonych w SIWZ oraz przes~anek 

odrzueenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZp) , po czym dopiero wy~qcznie w odniesieniu do 
Wykonawcy, kt6rego oferta zosta~a oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowa~a si~ na 
najwyzszej pozycji rankingowej) dokona oeeny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego 
oswiadczenie wst~pne z~ozone przy ofercie, a nast~pnie zazqda od niego - na podstawie art. 
26 ust. 2 ustawy Pzp przed~ozenia okreslonych dokument6w potwierdzajqcych sp~nienie 

warunk6w okreslonych w niniejszej specyfikacji. 
3. 	 Miejsce publikacji og~oszenia 0 zm6wieniu publicznym 

a) Siuletyn Zain6wien Publicznych; 

b) strona internetowa SIP Zamawiajqcego: www.stupsk.bipgmina.pl 

http:www.stupsk.bipgmina.pl
http:www.stupsk.bipgmina.pl
mailto:ugstupsk@poczta.onet.pl
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c) tablica ogfoszen w siedzibie 

8. 	 W niniejszym post~powaniu la'AflalC:lCV bQdziQ zadat wniesienia zalbe~~piE:lczenlia nalezytego 

wykonania umowy w wysokosci cafkowitej podanej w ,,"ollr,..,o 
9. 	 ZamawiajCicy zaliczek na poczet wykonania 7<>vnn'AIIQn. 

10. 	 Zamawiajqcy Die przQwjduje udzielania zam6wien uzupefniajqcych, 0 kt6rych mowa wart. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy - PZp. 

11. 

12. aukcji elektronicznej. 

13. ZamawiajCicy D..Ui:...mEltlKlll.l.eL.zclwarcia 

1 Zamawiajqcy wykonania przedmiotu zam6wienia 
Podwykonawcom. 

15. 	 Zamawiajqcy nie osobistego wykonania Wykonawc~ kluczowych cz~sci 

zam6wienia. 

16. 	 Zamawiajl::!cy zqda w ofercie przez Wykonawc~ 

wykonanie zamierza powierzyc Podwykonawcom. 

17. 	 ZamawiajCicy zqda, aby Wykonawca okreslH zakres kt6rq zamierza 

powierzyc w podwykonawstwo oraz wskazar nazwy (firmy) Podwykonawc6w. 

18. 	 Wykonawca nie moze powierzy6 Podwykonawcy wykonania ...."'1\.1"',... 7l:!IYlrll,A/tQnll:! 

19. 	 Jezeli zmiana albo z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby 

Wykonawca powotywat na zasadach okreslonych wart. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania warunk6w udziatu w post~powaniu, Wykonawca obowiCizany jest wykaza6 

Zamawiajqcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je 

w stopniu Podwykonawca, na kt6rego Wykonawca powotywat si~ w 

trakcie zam6wienia. 

20. 	 Wykonawcy si~ 0 udzielenie W przypadku 0 kt6rym mowa, 

Wykonawcy ustanawiajq pefnomocnika do ich w post~powaniu 0 

udzielenie publicznego albo do i zawarcia umowy 

w sprawie publicznego. Jezeli Wykonawc6w, 0 kt6rych mowa zostanie 

wybrana, ZamawiajCicy b~dzie zCidaJ przed zawarciem umowy - umowy regulujqcej wsp6fprac~ 

tych podmiot6w. Odpowiedzialnosc za nalezyte wykonanie zam6wienia spoczywa na 
Wykonawcy. 

21. 	 W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przy Podwykonawc6w, ZamawiajCicy 
aby do wykonania Wykonawca, 0 ile Sq znane, 

nazwy albo imiona i nazwiska Podwykonawc6w oraz os6b uprawnionych do kontaktu. 

zobowiCizany jest zawiadomic ZamawiajCicego 0 wszelkich zmianach danych, 

o kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w zam6wienia, a takZe 

na temat nowych Podwykonawc6w, kt6rym w p6zniejszym okresie 

kt6rych 

ZamawiajCicy nie dopuszcza mozliwosci 

5. 	 ZamawiajCicy nie dopuszcza mozliwosci 

6. 	 Rozliczenia mi~dzy ZamawiajCicym a 

bezusterkowym odbiorze rob6t, na 

30 do;. 

7. W niniejszym post~powaniu 

cz~sciowych. 

wariantowych. 

WykonawCCi prowadzone b~dCi w PLN po wykonaniu 

wystawionej faktury z 

bQdzie Zadai' wniesienia wadium. 



powierzye realizacj~ rob6t obj~tych zam6wieniem. 
22. 	 Jezeli jest to niezb~dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post~powania 0 udzielenie 

zam6wienia , Zamawiajqcy moze na kazdym etapie post~powania wezwae Wykonawc6w do 
z~ozenia wszystkich lub niekt6rych oswiadczen lub dokument6w potwierdzajqcych, ze nie 
podlegajq wykluczeniu, spelniajq warunki udzia~u w post~powaniu, a jezeli zachodzq uzasadnione 
podstawy do uznania, ze z~ozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie Sq juz aktualne, 
do z~ozenia aktualnych oswiadczen lub dokument6w. 

23. 	 Post~powanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego jest jawne. Protok~ wraz z zatqcznikami 
jest jawny. Za~qczniki do protokotu udost~pnia si~ po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub uniewaznieniu post~powania, z tym ze oferty udost~pnia si~ od chwili ich otwarcia. 

24. 	 Nie ujawnia si~ informacji stanowiqcych tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu przepis6w 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pMniej niz w terminie sk~adania 
ofert, zastrzeg~, ze nie mogq one bye udost~pnione oraz wykaza~, iz zastrzezone informacje 
stanowiq tajemnic~ przedsi~biorstwa . Wykonawca nie moze zastrzec informacji, 0 kt6rych mowa 
wart. 86 ust. 4. ustawy - Prawo zam6wieri publicznych. 
Przez tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, ze zm .) rozumie si~ 
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsi~biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, co do kt6rych 
przedsi~biorca podjq~ niezb~dne dziatania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzeg~ 

sktadajqc ofert~, ii: nie mogq bye one udost~pnione innym uczestnikom post~powania. 
Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrzei:one jako tajemnica przedsi~biorstwa by~ z~oi:one 
przez wykonawc~ w oddzielnej wewn~trznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica 
przedsi~biorstwa" lub spi~te (zszyte) oddziernie od pozosta~ch jawnych element6w oferty. 

25. 	 Wykonawca nie jest obowiqzany do z~ozenia oswiadczen lub dokument6w potwierdzajqcych 
okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jezeli Zamawiajqcy posiada 
oswiadczenia rub dokumenty dotyczqce tego Wykonawcy lub moi:e je uzyskac za pomocq 
bez~atnych i og6rnodost~pnych baz danych, w szczeg6rnosci rejestr6w publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 rutego 2005 r. 0 informatyzacji dzia~alnosci podmiot6w 
realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2017 r. poz. 570). Zaleca si~ 
aby Wykonawca oddziernym pismem wskaza~ miejsce, w kt6rym Zamawiajqcy bezptatnie b~dzie 
m6g~ pobrac wskazane dokumenty. 

ROZDZIAt. III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. 	 Przedmiotem zam6wienia jest budowa 55 szt. przydomowych biorogicznych oczyszczalni 
sciek6w 0 przepustowosci do 5,0 m3/d w technorogii osadu czynnego z zanurzonym ztoi:em 

biologicznym. Wszystkie materia~ ui:yte przy budowie przydomowych oczyszczalni sciek6w muszq 
bye nowe i spciniac warunki okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 

2. 	 Przydomowe oczyszczalnie podzierone zosta~ na 3 typy ze wzgl~du na przepustowosc: 
• Przepustowose do 0,80 m3/d - do obs~ugi maks. 4 os6b - Typ I 



• Przepustowosc do 1,44 m3/d - do obslugi maks. 8 os6b - Typ II 

• Przepustowosc do 2,52 m3/d - do obslugi maks. 14 os6b - Typ III 
3. 	 Zestawienie lokalizacji i ilosci przydomowych biologicznych oczyszczalni sciek6w: wojew6dztwo 

- mazowieckie, powiat - mlawski, gmina - Stupsk 

Lp. Miejscowosc 
t.C\czna ilosc 

przydomowych 
oczyszczalni 

IIosc 
oczyszczalni 

Typ I 

IIose 
oczyszczalni 

Typ II 

IIosc 
oczyszczalni 

Typ III 

1 Budy Bolewskie 1 1 
2 DClbek 1 1 
3 Dunaj 3 3 
4 Jeze 1 1 

5 Krosnice 3 3 
6 Morawy 3 2 1 
7 Olszewo-Borzymy 2 2 

8 Olszewo-Grzymki 2 2 

9 Strzalkowo 3 2 1 

10 Stupsk 11 3 8 
11 Wola Kolonia 5 2 3 
12 Wola Szyd.owska 1 1 
13 Wyszyny 

Koscielne 
4 2 2 

14 Zdroje 1 1 
15 Zmijewo-Gaje 1 1 
16 Zmijewo Koscielne 3 1 2 

17 Zmijewo-Kuce 3 2 1 
18 Zmijewo-Ponki 5 1 4 
19 Zmijewo-Trojany 2 2 

RAZEM 55 11 42 2 

4. 	 Konstrukcja przydomowej oczyszczalni sciek6w musi umozliwiac co najmniej usuwanie 

nadmiaru osadu czynnego za pomocCl wozu asenizacyjnego. 

5. 	 Podstawowe parametry dotyczClce r6wnowaznosci przydomowych oczyszczalni sciek6w: 

Lp. Parametry Parametr wymagany 

1 Technologia oczyszczania sciek6w 
technologia niskoobciClzeniowgo osadu 

czynnego i zanurzonego z.oza 
biologicznego 

2 1I0se zbiornik6w oczyszczalni 1 

3 1I0se kom6r oczyszczalni sciek6w 
min. 2 

brak osadnika wst~pnego bCldz komory 
wst~pnej 



4 Przeznaczenie 
odbi6r i oczyszczenie sciek6w 

socjalno - bytowych 

5 Material wykonania zbiornika (bioreaktora) 

monolityczny: stal nierdzewna, wl6kno 
szklane, PEHD metodq rozdmuchu lub 

rotomuldingu 

6 Ksztatt zbiornika 
na planie k~a, cylindryczny, 

pionowy - pozqdany ksztatt 

w postaci leja Imhoffa. 

7 Sterowanie cyklem napowietrzania 
wymuszony, ciqgly bez mozliwosci 

r~cznego lub automatycznego sterowania 

8 Ingerencja uzytkownika w proces oczyszczania 
brak mozliwosci ingerencji uzytkownika w 

proces oczyszczania 

9 Minimalna wydajnosc dobowa i godzinowa 

• 0,75 m3/d i 0,28 m3/h dla wartosci 
sciek6w odpowiadajqcej 1-4 RLM 

• 1,25 m3/d i O,38m3/h dla wartosci 
sciek6w odpowiadajqcej 5-8 RLM 

• 2,35 m3/d i 0,80 m3/h dla wartosci 
sciek6w odpowiadajqcej 9-14 RLM 

10 Niezb~ny min. stopien oczyszczania sciek6w 

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. 
w sprawie warunk6w, jakie nalezy speJnic 

przy wprowadzaniu sciek6w do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczeg61nie 

szkodliwych dla srodowiska (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1800) 

11 Cz~stotliwosc wywozu osadu 1-2 razy w ciqgu roku 

12 Napowietrzanie 
mechaniczne, dmuchawq membranowq 

umieszczonq w skrzynce 0 klasie 

odpornosci min. IP54 

13 Material wykonania studni chlonnej 
Kr~gi betonowe lub polietylen wysokiej 

g~stosci (PEHD) 

14 
Mozliwosc wyj~cia dyfuzora bez koniecznosci 

opr6zniania zbiornika 
TAK 

6. 	 Oczyszczalnia sciek6w musi speJniae wytyczne normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 i bye 

znakowana znakiem CE - potwierdzona raportami z badan wystawionym przez notyfikowane 

laboratoria, a oczyszczone scieki odprowadzane z posesji muszq speJnie wymagania okreslone 

w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunk6w, jakie 
nalezy speJnie przy wprowadzaniu sciek6w do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczeg61nie szkodliwych dla srodowiska. 

7. 	 Zbiorniki oczyszczalni muszq bye monolityczne. Nie dopuszcza si~ zbiornik6w skr~canych, 
zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze mogq ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. 

8. 	 Szczeg6Jowy opis przedmiotu zam6wienia oraz warunki jego realizacji zawiera: 



• 	 dokumentacja projektowa obejmujqca projekty budowlano-wykonawcze, 

• 	 ocena warunk6w gruntowo - wodnych, 

• 	 szczeg6l'0we specyfikacje techniczne, 

• 	 przedmiar rob6t. 
9. Do obowiqzk6w Wykonawcy bE;!dzie nalezafo 

• 	 wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej geodezyjnej, powykonawczej oraz 

sporzqdzenie kosztorys6w powykonawczych; 

• 	 Wykonawca zobowiqzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego 

rozruchu budowanej przydomowej oczyszczalni sciek6w. W ramach rozruchu Wykonawca 

zapewni osiqgniE;!cie wlasciwych. zalozonych w projekcie technologicznym parametr6w pracy 

wszystkich technologicznych W braku osiqgniE;!cia efektu 

koncowego Wykonawca jest zobowiqzany wprowadzic niezbE;!dne zmiany. 

• 	 koordynacja z w~ascicielem dziatki terminu realizacji zadania; 

• 	 poinformowanie wtascicieli dziatek na co najmniej 4 dni przed terminem wykonania rob6t 

o sposobie realizacji zadania (w tym wskazanie zakresu prac, przewidywanego czasu 

montazu ewentualnych utrudnieniach spowodowanych pracami 

montazowymi). Wykonawca zobowiqzany bE;!dzie do sporzqdzenia notatki, z kt6rej bE;!dzie 

wynikac, Iz wiasciciel nieruchomosci zostat poinformowany 0 sposobie realizacji zadania 

i przekazanie jej Zamawiajqcemu; 

• 	 po wykonaniu kazdej przydomowej oczyszczalni seiek6w Wykonawca jest 

do przeszkolenia uzytkownik6w w zakresie obstugi przyd0 mowej oczyszczalni sciek6w, 

dostarczenie instrukcji stosowania oraz instrukcji uzytkownika oczyszczalni (1 egzemplarz 

dla uzytkownika i 1 egzemplarz dla Zamawiajqcego) oraz protokotu 

z szkolenia uzytkownika i przekazanie go Zamawiajqcemu; 

• 	 dokonanie wszelkich pr6b. badan i uruchomienie zainstalowanej przydomowej oczyszczalni 

sciek6w (p6zniejsze koszty zwiqzane z eksploatacjq przydomowych oczyszczalni sciek6w 

bE;!dzie ponosit uzytkownik); 

• 	 protokolarne przejE;!cie budowy w obecnosci wtasciciela dziatki i Inwestora. 

• 	 protokolarny odbi6r wykonanych rob6t w obecnosci wtascieiela dziatki i Inwestora. 

• 	 przeszkolenie co najmmeJ 1 pracownika Gminy Stupsk w obstugi, 

konserwacji i napraw wybudowanych przydomowych oczyszczalni sciek6w. 

10. 	 Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wniez organizacjE;! placu budowy, zabezpieczenie terenu 
budowy, wykonanie niezbE;!dnych pr6b i badan. uporzqdkowanie terenu po zakonczeniu rob6t 
oraz wykonanie innych robot wymaganych technologiq. 

Uwaga: Ze wzglE;!du na ryczattowy charakter wynagrodzenia umownego ofertowa cena powinna 

uwzglE;!dniac rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikajqce z dokumentacji projektowej, STWiOR 

i zapis6w SIWZ. 

Za/eca sift, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w bye prowadzone roboty 
objftte przedmiotem zam6wienia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstale w trakcie rob6t odpady oraz za wlasciwy spos6b 
postftpowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 U. 



z 2016 r., poz. 1987 z p6in. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 

i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2016 r., poz. 250 z p6in. zm.). Wyw6z odpad6w budow/anych b~dzie 
odbywal si~ na koszt Wykonawcy. 

Realizacja zam6wienia podlega prawu polskiemu, a w szczeg61nosci ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Oz. U. z 2016 r. poz. 290 ze. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t. j. Oz. U. z 2017r. poz. 459.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (t. j . 

Oz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Wykonawca rob6t musi zapewnic wykonanie rob6t zgodnie 

z prawem polskim, w szczeg61nosci z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczqcymi 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczqcymi wyrob6w, materiaf6w 

stosowanych w budownictwie. 

Wszelkie schematy zawarte w dokumentacji projektowej majq charakter jedynie poglqdowy. 

Jezeli w dokumentach w niniejszym post~powaniu dokonano opisu przedmiotu zam6wienia za pomocq 

znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, zr6dfa lub szczeg6fowego procesu, kt6ry 

charakteryzuje produkty lub usfugi dostarczane przez konkretnego wykonawc~, to w zwiqzku z tresciq 
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych, Zamawiajqcy nie ogranicza mozliwosci 

zastosowania przez Wykonawc~ urzqdzen i materiaf6w r6wnowaznych, 0 parametrach nie gorszych 

od opisanych w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiqzania r6wnowaznego 

Wykonawca jest zobowiqzany wykazac w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zam6wien 

publicznych, ze oferowane przez niego roboty budowlane spefniajq wymagania okreslone przez 

Zamawiajqcego. 

11 . Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg Wsp61nego Sfownika Zam6wien (CPV) 

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciek6w; 

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow~ i roboty ziemne; 

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanaf6w sciekowych; 

45232400-6 - przepompownie sciek6w; 

ROZDZIAt. IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Termin wykonania zam6wienia: 

• roboty montazowe: do 30.09.2017r. 

• wykonanie badan: do 31.10.2017r. 

ROZDZIAt. V 
PODSTAWY WYKLUCZENIA, WARUNKI UDZIAt.U W POSTGPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIENIA TYCH WARUNKOW 

1. Podstawy wykluczenia: 

1.1. Z post~powania 0 udzielenie zam6wienia wyklucza si~ Wykonawc~, w stosunku do kt6rego 



zachodzi kt6rakolwiek z okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZp. 

1.2. Zamawiajqcy przewiduje r6wniez wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 

8 ustawy Pzp. 

1.3. Wykluczenie Wykonawcy nast~puje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZp. 

1.4. Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu 	na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

ustawy Pzp lub pkt 1.2. powyzej, moze przedstawic dowody na to, ze podj~te przez niego 

srodki Sq wystarczajqce do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg61nosci udowodnic naprawienie 

szkody wyrzqdzonej przest~pstwem lub przest~pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni~zne 

za doznanq krzywd~ lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyjasnienie stanu taktycznego oraz 

wsp6tprac~ z organami scigania oraz podj~cie konkretnych srodk6w technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, kt6re Sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest~pstwom 

lub przest~pstwom skarbowym lub nieprawidtowemu post~powaniu Wykonawcy. Regulacji, 0 

kt6rej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje si~, jezeli wobec Wykonawcy, b~dqcego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si~ 0 udzielenie 

zam6wienia oraz nie uptynqt okreslony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu. 

1.5. Wykonawca 	 nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajqcy, uwzgl~dniajqc wag~ i szczeg61ne 
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody przedstawione na podstawie 

pkt 1.4. powyzej. 

1.6. Zamawiajqcy 	 moze wykluczyc Wykonawc~ na kazdym etapie post~powania 0 udzielenie 
zam6wienia. 

2. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac si~ Wykonawcy, kt6rzy: 

2.1. nie podlegajq wykluczeniu w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 

1, 2, 8 ustawy PZp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post~powania 

o udzielenie zam6wienia Wykonawcy w okolicznosciach, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt. 
12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 8 ustawy Pzp Zamawiajqcy zqda ztozenia nast~pujqcych 
dokument6w: 

2.1.1 . wypetnionego 	oswiadczenia Wykonawcy sktadanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczqce przestanek wykluczenia z post~powania - wedtug 
zatC\cznika nr 3 do SIWZ; 

2.1.2.zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzajqcego, ze wykonawca 
nie zalega z optacaniem podatk6w, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem 

terminu sktadania otert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem 
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczeg61nosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty 
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - etap 
II; 

2.1.3.zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajqcego, 
ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania otert albo 



wniosk6w 0 dopuszczenie do udzia.u w post~powaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzajqcego i:e wykonawca zawar. porozumienie z w.asciwym organem w sprawie s~at 
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg61nosci uzyska. 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz.oi:enie na raty zaleg~ch ~atnosci lub 
wstrzymanie w ca.osci wykonania decyzji w.asciwego organu 
- etap II; 

2.1.4.oswiadczenie wykonawcy 0 przynalei:nosci albo braku przynalei:nosci do tej samej grupy 
kapita.owej. Wykonawca w termjoje 3 dnj od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiajqcego informacji z otwarcia ofert (0 kt6rej mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp), 
samodzjeloje. (bez odreboeoo wezwania ze strooy Zamawjajacego) przekaze 
Zamawiajqcemu oswiadczenie 0 przynalei:nosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy 
kapita.owej z innymi wykonawcami skffidajqcymi oferty w post~powaniu - wedlug zalC\czoika 
or 7 do SIWZ. Wraz ze z.oi:eniem oswiadczenia, Wykonawca moi:e przedstawic dowody, i:e 

powiqzania z innym wykonawcq nie prowadzq do zak.6cenia konkurencji w post~powaniu 
o udzielenie zam6wienia. Jei:eli wykonawca nie z.oi:y oswiadczenia 0 przynaletnosci w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajqcego informacji z 
otwarcia ofert lub oswiadczenie jest niekompletne, zawiera bI~dy bqdz budzi wqtpliwosci, 
Zamawiajqcy wezwie do jego uzup~nienia, poprawienia lub wyjasnienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba i:e mimo jego z.oi:enia, uzup~nienia lub poprawienia Wykonawca 
podlega odrzuceniu albo konieczne by.oby uniewai:nienie post~powania. 

• 	 W przypadku z.ozenia oferty wsp610ej dokumenty, 0 kt6rym mowa w pkt 2.1. ppkt 2.1.1 - 2.1.4 
sk.ada kai:dy z Wykonawc6w. 

• 	 Wykonawca pow~ujqcy si~ przy wykazywaniu sp~niania warunk6w udzia.u w post~powaniu na 
zasoby innych podmiot6w, kt6re b~dq bra~ udzia. w realizacji cz~sci zam6wienia, przedk.ada 
dokumenty 0 kt6rych mowa w pkt 2.1. ppkt. 2.1.2. - 2.1.3. dotyczqce tego podmiotu. 

Dokumeoty podmiot6w zagraoiczoych 

A. 	Jei:eli Wykonawca ma siedzib~ lub mleJsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt 2.1. ppkt. 2.1.2. - 2.1.3. sk.ada dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania 
potwierdzajqce odpowiednio i:e: 

a) 	nie zalega z o~acaniem podatk6w, o~at, skladek na ubezpieczenie sp~eczne lub zdrowotne 
albo i:e zawar. porozumienie z w.asciwym organem w sprawie s~at tych nalei:nosci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg61nosci uzyskal przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub roz.oi:enie na raty zaleg~ch ~atnosci lub wstrzymanie w calosci 
wykonania decyzji wlasciwego organu - dokument wystawiony nie wczesniej nii: 3 m-ce 
przed u~em terminu sk.adania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert; 

b) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie og.oszono upad.osci - dokument wystawiony nie wczesniej 
niz 6 miesi~cy przed u~em terminu skladania ofert; 



B. 	Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub mleJsce zamieszkania lub mleJsce 
zamieszkania ma osoba, kt6rej dotyczy, nie wydaje si~ dokument6w 0 kt6rych mowa w pkt 
A ppkt a) i b), zast~puje si~ je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oswiadczenie osoby, kt6rej dokument miat dotyczyc, ztozone przed notariuszem lub przed 
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodoweg0 lub 
gospodarczego wtasciwym ze wzgl~du na siedzib~ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce tej osoby. Oswiadczenie winno byc ztoi:one nie wczesniej nii: 6 miesi~cy przed 
uptywem terminu skfadania otert. 

2.2. spetniajq warunki udziafu w post~powaniu okreslone wart. 22 ust.1 b dotyczqce: 

a) 	 kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziafalnosci zawodowej, 0 ile 
wynika to z odr~bnych przepis6w; 

Spetnienie pOwyZszego warunku Zamawiajqcy oceni na podstawie: 

a.1 . wypetnionego oswiadczenia wykonawcy skfadanego na podstawie art. 25a ust. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczqce spetniania warunk6w udziafu w 
post~powaniu i kryteri6w selekcji - wedtug zatClcznika nr 2 do SIWZ - ztozenie 
oswiadczenia jest jednoznaczne ze spetnieniem tego warunku; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Spetnienie powyi:szego warunku Zamawiajqcy oceni na podstawie 
dokument6w wykazujqcych ze Wykonawca: 

b.1. intormacji banku Jub spOtdzielczej kasy oszcz~dnosciowo-kredytowej 

potwierdzajqcej, i:e Wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowq w 
wysokosci nie mniejszej nii: 500 000,00 zt w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiqc 
przed uptywem terminu sktadania otert; 

b.2. 	 jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci 
zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sum~ gwarancyjnq w wysokosci nie 
mniejszej nii: 500 000,00 zt Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze 
ztozy6 dokument6w dotyczqcych sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych 
przez Zamawiajqcego, moi:e ztoi:y6 inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy spos6b 
potwierdza spetnienie opisanego warunku udziafu w post~powaniu . Wraz 
z dokumentem potwierdzajqcym ubezpieczenie Wykonawca zobowiqzany jest 
przedstawic dow6d opfacenia sktadek jezeli nie wynika to wprost z przedstawionego 
dokumentu; 

c) 	 zdolnosci technicznej lub zawodowej; 

Spetnienie p0wyZszego warunku Zamawiajqcy oceni na podstawie: 

c.1 . wypetnionego oswiadczenia wykonawcy sktadanego na podstawie art. 25a ust. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczqce spetniania warunk6w udziatu w 
post~powaniu i kryteri6w selekcji - wedtug zatClcznika nr 2 do SIWZ; 



c.2. 	 wykazu rob6t - wedJug zaJ"cznika nr 4 do SIWZ wykonanych a w przypadku 
swiadczer'l okresowych lub ciqglych r6wniez wykonywanych w okresie ostatnich 5 
lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do 
udzialu w post~powaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym 
okresie, co najmniej dw6ch zam6wier'l przy czym kazde z wykonanych zam6wier'l 
musi spelniae warunki: 

a) 	zakres - budowa oczyszczalni sciek6w, budowa przydomowych oczyszczalni 
sciek6w lub budowa sieci kanalizacji sanitarnej; 

b) wartose - nie mniejsza niz 500 000,00 zl brutto; 

Wraz z zalqcznikiem nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiqzany jest zalqczyc dowody 
okreslajqce, iz uslugi te zostaly wykonane lub Sq wykonywane naleZycie przy czym 
dowodami, 0 kt6rych mowa, Sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz kt6rego uslugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczer'l 
okresowych lub ciqglych Sq wykonywane. W przypadku swiadczer'l okresowych lub 
ciqglych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzajqce nalezyte 
wykonanie uslugi powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem 
terminu skladania ofert lub wniosk6w 0 dopuszczenie do udziaru w post~powaniu. 

c.3. 	 wykazu os6b, kt6re b~dq uczestniczye w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci 
odpowiedzialnych za swiadczenie uslug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, okresu zatrudnienia, doswiadczenia niezb~dnego do wykonania 
zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjq 
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wedJug zaJ"cznika nr 6 do SIWZ. 
Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co najmniej: 

• 	 jednq osobq mogqcq pelnie funkcj~ kierownika budowy z uprawnieniami 
budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji urzqdzer'l wodociqgowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajqce im 
wazne uprawnienia budowlane, kt6re zostaly wydane na podstawie wczesniej 
obowiqzujqcych przepis6w (wraz z potwierdzeniem doswiadczenia zawodowego 
w postaci referencji itp.) 

• 	 jednq osobq mogqcq pelnic funkcj~ kierownika rob6t branzy elektrycznej 
posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer'l elektrycznych 
i elektroenergetycznych, 

• min. 1 operatorem koparki lub koparko - ladowarki. 


Wykonawca wraz z zalqcznikiem nr 6 zobowiqzany jest dolqczyc dokumenty 

potwierdzajqce posiadanie uprawnier'l do wykonywania danej czynnosci przez 

wskazane osoby. 


Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie si~ uprawnienia wydane na podstawie 
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Oz. U. z 2014 r. poz. 1278) 
lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej 
obowiqzujqcych przepis6w, lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane, kt6re 



zostaly wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej. z zastrzei:eniem art. 12a oraz innych przepis6w ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. U. z 2016 r. 290 ze zm.) 
oraz ustawy z 22 grudnia 5 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Oz. U. z 2016 r. poz. 65). 

• 	 Ocena spetnienia postawionych warunk6w udziatu w post~powaniu dokonana zostanie 
w oparciu 0 informacje zawarte w ztOi:onych dokumentach zgodnie z formutq "spefnia/nie 
spefnia". Z tresci zaiqczonych dokument6w wynikac ii: w/w warunki 
Wykonawca spetnia. 

• 	 Jesli Wykonawcy wsp61nie ubiegajq si~ 0 udzielenie niniejszego zam6wienia to: 

» warunek okreslony w pkt ppkt a musi spetnic kazdy z Wykonawc6w, 

» warunek okreslony w pkt 2.2. ppkt b i c wszyscy Wykonawcy. 


• 	 Wykonawca moze w celu warunk6w udziatu w post~powaniu iJVI'O::;UClv 

na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiot6w, niezalei:nie od charakteru prawnego tqczqcego go z nim stosunk6w prawnych. 
Wykonawca, kt6ry na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, mus! udowodnic 
Zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienie, b~dzie dysponowaJ niezb~dnymi zasobami tych 
podmiot6w, w szczeg61nosci przedstawiajqce zObowiqzania tych podmiot6w - wedJug 

nr 5 do SIWZ), do oddania mu do dyspozycji niezb~dnych zasob6w na potrzeby 
realizacji zam6wienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna 
lub finansowa podmiotu, nie potwierdzajq spetnienia Wykonawc~ warunk6w udziaJu w 
post~powaniu lub wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, 
aby Wykonawca w terminie okreslonym Zamawiajqcego: 
» zastqpii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
» zobowiqzat si~ osobistego wykonania odpowiedniej 

wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj~ finansowq lub ekonomicznq. 

W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub C1o!:;wlaC1(~zema 
wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiot6w. podmioty te zrealizujq roboty 
budowlane lub usiugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci wymagane. 

Z tresci powyzszego podmiotu (oswiadczenia) lub innego dokumentu 
potwierdzajqcego udost~pnienie zasob6w inne podmioty musi bezspomie 
i jednoznacznie wynikac w szczeg6lnosci: 

1) dost~pnych Wykonawcy zasob6w podmiotu, 

2) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, Wykonawc~, 


wykonywaniu zam6wienia publicznego, 
3) i udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego, 
4) czy podmiot, na zdolnosciach kt6rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w 

dziaiu w post~powaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doswiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, kt6rych wskazane zdolnosci dotyczq. 

3. Zamawiajqcy w post~powania na podstawie art. 25 ust 2 pkt.1 b~dzie zqdai od Wykonawcy 



przedstawienia dokument6w potwierdzajqcych spemianie przez oferowane dostawy, ustugi 
lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajqcego w dokumentacji 
projektowej i SlWiOR. Wymagane dokumenty: 
3.1. Oeklaracja Wtasciwosci Uzytkowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajqcym 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajqcym 
dyrektyw~ Rady 89/106/EWG wystawionej wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do 
wlw rozporzqdzenia z p6in. zmianami - etap I; 

3.2. 	 Pelnych Raport6w z badan (etap I) zawierajqcych: 

• 	 raport wodoszczelnosci dla calego typoszeregu oferowanych oczyszczalni, a nie 
poszczeg61nych zbiornik6w lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego 
przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zalqcznikiem ,,A" normy PN EN 12566
3:2005+A2:2013, a w szczeg61nosci tablicq "A.1" przedmiotowej normy w warunkach 
mokrych WET; 

• 	 raport wytrzymalosci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwi~ksza 

oczyszczalnia z typoszeregu a nie najwi~kszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie 
Zamawiajqcy wymaga dostarczenia raportu wytrzymalosci konstrukcyjnej 
wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zalqcznikiem "C6 normy PN 
EN 12566- 3:2005+A2:2013 dla warunk6w suchych i mokrych PN EN 12566
3:2005+A2:2013 rozdzial 6.2.1 , 6.2.2 wyrazona jako maksymalna dopuszczalna 
wysokosc zasypki (M) oraz mozliwosci instalacji urzqdzenia w mokrym lub suchym 
miejscu, wyrazona jako WET ze wskazaniem maksymalnej wysokosci lustra wody 
mierzonej od dna zbiornika; 

• 	 raport efektywnosci oczyszczania dla parametr6w: BZT5, ChZT, zawiesina. Uwaga 
w badaniach zgodnie z rozporzqdzeniem trzeba podawac st~zenia zanieczyszczen 
sciek6w surowych i oczyszczonych oraz wartosc procentowq. Zamawiajqcy wymaga, 
aby badanie efektywnosci oczyszczania bylo wykonane przez laboratorium 
notyfikowane zgodnie z zalqcznikiem "B" normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 
zgodnie z procedurami zawartymi w punktach od B.1 do B.5, 

• 	 raport trwalosci materiaru (badanie materialu) - badanie wykonane zgodnie 
z rozdzialem 6.5; normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 okreslajqce wlasciwosc 
materiatu, z kt6rego wykonana jest oczyszczalnia; 

• 	 reakcj~ na ogier'l zgodnie z rozdziatem 6.6.3 lub 6.6.2; 

• 	 Wydzielanie substancji niebezpiecznych zgodnie z rozdziatem 6.8. 

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan przez laboratorium akredytowane 
lub przez osob~ prywatnq, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. 
Wszystkie 
badania na zgodnose z normq PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 muszq bye wykonane wytqcznie 
w laboratorium notyfikowanym przez Komisj~ Europejskq lub zleconym innym podmiotom przez 
laboratorium notyfikowane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa. 

3.3. 	 OTR, instrukcj~ eksploatacji, instrukcj~ montazu urzetdzen oczyszczalni 
potwierdzonych przez zaparafowanie na kazdej stronie przez producenta oczyszczalni 
wraz z fotografiami, rysunkami technicznymi, szkicami obrazujqcymi budow~ urzqdzenia, 



z kt6rych b~dzie wynikato w jaki spos6b zachodzi proces oczyszczania sciek6w - etap I; 
3.4. 	 oswiadczenie producenta stwierdzajqcego zgodnosc DTR, instrukcji eksploatacji, 

instrukcji montazu z oryginatami przedstawionymi laboratorium do badania zgodnie z 
procedurami okreslonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566
3:2005+A2:2013. 
- etap II; 

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwoS6 wystqpienia do laboratorium 0 


potwierdzenie wiarygodnosci zatqczonej dokumentacji. 


4. 	 Zamawiajqcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc~ 
lub podwykonawc~ na podstawie umowy 0 prac~ os6b wykonujqcych czynnosci w zakresie 
realizacji zam6wienia, kt6rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony 
wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. 

4.1. 	 Rodzaj czynnosci niezb~dnych do realizacji zam6wienia, kt6rych dotyczq wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac~ przez Wykonawc~ lub podwykonawc~ os6b 
wykonujqcych czynnosci w trakcie realizacji zam6wienia - operator koparki lub koparko 
- tadowarki, prace og61nobudowlane i montazowe (pracownicy fizyczni) 

4.2. 	 Wymagany okres zatrudnienia - od 01.07.2017r. do 31.10.2017r. 
4.3. 	 Spos6b dokumentowania zatrudnienia os6b wykonujqcych czynnosci w zakresie 

realizacji zam6wienia. Po podpisaniu umowy Wykonawca lub podwykonawca na kazde 
pisemne zqdanie Zamawiajqcego 
a) w terminie 5 dni roboczych przedktadac b~dzie raport 0 stanie i sposobie zatrudnienia 

os6b realizujqcych czynnosci zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz 
oswiadczenia zatrudnionych os6b 0 zatrudnieniu i otrzymaniu pensji. Wraz 
z oswiadczeniami 0 zatrudnieniu i otrzymaniu pensji Wykonawca zobowiqzany b~zie 
uzyskac pisemnq zgod~ pracownik6w na przetwarzanie ich danych osobowych przez 
Zamawiajqcego. 

b) 	zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez 
wykonawc~ lub podwykonawc~ sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z 
tytutu zatrudnienia na podstawie um6w 0 prac~ za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) 	poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc~ lub 
Podwykonawc~ kopi~ dowodu potwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez 
pracodawc~ do ubezpieczer'l, zanonimizowanq w spos6b zapewniajqcy ochron~ 

danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. 0 ochronie danych osobowych. Imi~ i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

d) pracownicy niezatrudnieni na podstawie umowy 0 prac~ nie b~dq mieli wst~pu na 
teren budowy z przyczyny lezqcej po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

e) Wym6g zatrudnienia, 0 kt6rym mowa wy:zej nie dotyczy os6b petniqcych samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie lub os6b posiadajqcych uprawnienia wydane 
na podstawie innych przepis6w, kt6re upowazniajq do samodzielnego wykonywania 
prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierownik6w rob6t, geodety. 

f) W przypadku uzasadnionych wqtpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez 



Wykonawc~ lub Podwykonawc~, zamawiaj~cy moze zwr6cic si~ 0 przeprowadzenie 
kontroli przez Par'1stwow~ Inspekcj~ Pracy. 

4.4. 	 Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia 
a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, 0 kt6rych mowa w pkt 4 

ppkt. 4.2 ust a, b, c SIWZ Wykonawca b~dzie kazdorazowo placil Zamawiaj~cemu 
kar~ w wysokosci 100,00 zl z kazdy dzien zwloki. 

b) W przypadku dwukrotnego nie wywi~zania si~ z obowi~zku wskazanego w pkt 4 
ppkt.4.2 ust a, b, c SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych os6b, 
Zamawiaj~cy ma prawo od umowy odst~pic i naliczy dodatkowo kary umowne 
wskazane we wzorze umowy jak za nienalezyte wykonanie zam6wienia. 

c) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lez~cych po stronie Wykonawcy, 
mozliwe jest zast~pienie ww. osoby lub os6b wykonuj~cych czynnosci zwi~zane 
z realizacj~ przedmiotu zam6wienia inn~ osob~ lub osobami pod warunkiem, ze 
spelnione zostan~ wszystkie p0wyZsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na 
okres realizacji zam6wienia. Wykonawca zobowi~zany jest w6wczas powiadomic 
Zamawiaj~cego 0 takiej zmianie. W przypadku niezgloszenia tego faktu Zamawiaj~cy 
b~dzie naliczal kary w wysokosci 1000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek. 

ROZDZIAt. VI 
WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MUSZA Bye DOt.AtCZONE DO OFERTY 

1. 	W celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy musz~ zloZyc wraz z ofert~ nast~puj~ce oswiadczenia i dokumenty 
(Etap I); 
a) wypelniony formularz ofertowy - wedlug zal~cznika nr 1 do SIWZ; 
b) kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar; 
c) wypelnione oswiadczenie Wykonawcy skladanego na podstawie art. 25a ust. ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Pzp dotycz~ce spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu i kryteri6w 
selekcji - wedlug zal~cznika nr 2 do SIWZ; 

d) wypelnione oswiadczenie Wykonawcy skladanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp), dotycz~ce przeslanek wykluczenia z post~powania 
wedlug zal~cznika nr 3 do SIWZ; 

e) potwierdzenie wniesienia wadium; 
f) pelnomocnictwo lub inny dokument (np: odpis KRS, umowa sp61ki, wypis z CEIOG 

itp.) potwierdzaj~cy uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy przez osoby podpisuj~ce 
ofert~, jezeli nie wynika to bezposrednio z zal~czonych dokument6w. Zal~czone 

do oferty pelnomocnictwo winno byc w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie. 
g) wykaz przydomowych biologicznych oczyszczalni sciek6w i koszt kazdej instalacji - wedlug 

zal~cznika nr 8 do SIWZ; 
h) Peine Raporty z badar'l przydomowych oczyszczalni sciek6w; 
i) Oeklaracje Wlasciwosci Uzytkowej; 
j) OrR, instrukcj~ eksploatacji, instrukcj~ montazu urz~dzer'l oczyszczalni potwierdzonych przez 

zaparafowanie na kazdej stronie przez producenta oczyszczalni wraz z fotografiami, rysunkami 
technicznymi, szkicami obrazuj~cymi budow~ urz~dzenia, z kt6rych b~dzie wynikalo w jaki 
spos6b zachodzi proces oczyszczania sciek6w; 



2. 	W celu potwierdzenia spetniania warunk6w udzia~u w post~powaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia wykonawcy, od Wykonawcy, kt6rego oceniona 
najwyzej pod wzgl~dem kryteri6w oceny, do zlozenia w terminie 5 dni, nast~pujc:}cych dokument6w 
(Etap II); 

a) zaswiadczenia wfasciwego naczelnika urz~du skarbowego, 0 kt6rym mowa w ROZDZIALE 
V pkt 1 ust. 1.1. ppkt 1.1 SIWZ; 

b) 	 zaswiadczenia wfasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakfadu Ubezpieczen 
Spofecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego, 0 kt6rym mowa 
w V pkt 1 1.1. ppkt 1.1.3.SIWZ; 

c) 	 potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej 
dziafalnosci zwic:}zanej z przedmiotem zam6wienia na sum~ gwarancyjnc:} w wysokosci nie 
mniejszej niz 500 000,00 

d) 	 informacj~ banku lub sp6tdzielczej kasy oszcz~dnosciowo-kredytowej potwierdzajc:}cej, ze 
Wykonawca posiada srodki finansowe tub zdolnosc kredytowc:} w wysokosci nie mniejszej 

500 000,00 zf; 

e) wykaz rob6t - wedfug zafc:}cznika nr 4 do SIWZ; 

f) zobowic:}zanie podmiotu w przypadku gdy wykonawca poworuje si~ za zasoby 


innych podmiot6w - wed{ug nr 5 do SIWZ; 
g} wykazu os6b, kt6re b~dc:} uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia - wedJug za'c:}cznika nr 

6 do SIWZ, wraz z potwierdzeniem posiadanych uprawnien osoby; 
h) 	 oswiadczenie producenta zgodnosc instrukcji eksploatacji, instrukcji 

montazu z oryginarami przedstawionymi laboratorium do badania zgodnie z procedurami 
okreslonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN 12566-3:2005+A2:2013. 

3. 	 Dokumenty i:c:}dane przez Zamawiajc:}cego w celu potwierdzenia spetniania warunk6w udzia'u 
w post~powaniu nalezy skfada6 w formie oryginafu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosc 
z oryginatem wykonawc~. Dokumenty w obcym wraz 
z Uumaczeniem na j~zyk polski. 

ROZDZIAt.. VII 

INFORMACJE 0 SPOSOelE POROZUMIEWANIA SIG ZAMAWIAJJ\CEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A WSKAZANIE osoe 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIG Z WYKONAWCAMI. 
1. 	Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajc:}cy i Wykonawcy 

za wyjc:}tkiem oferty z zalc:}cznikami i umowy przekazujc:}: 
a) pisemnie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem pOsfanca na adres Zamawiajc:}cego 
ij.: Gmina Stupsk ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk lub 

b) na nr tel. 23/653-1 Fax. 23/653-10-16Iub 
c) przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. 0 swiadczeniu usfug drogc:} elektronicznc:} na e-mail: ygill!J~J£rui2Q.!;@t&r!!&ru 

d) ofert~ wraz z zafc:}cznikami skfada pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. 
Zamawiajt4cy lub Wykonawca przekazujt4 oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faxem lub e-mail kazda ze stron na zt4danie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt 

mailto:ygill!J~J�rui2Q.!;@t&r!!&ru


ich 	 otrzymania. 
2. 	 W sytuacji zmiany adresu Wykonawcy zobowiqzany jest on niezwlocznie powiadomie 0 tym 

fakcie Zamawiajqcego na pismie podajqc nowy adres do korespondencji. 
3. 	 W przypadku zmiany lub awarii wskazanego w ofercie numeru faksu lub adresu e-mail, 

Wykonawca lub Zamawiajqcy zobowiqzany jest niezwfocznie podae zast~pczy numer faksu 
lub adres e-mail, na kt6ry druga strona b~zie mogla kierowae korespondencj~ w formie 
elektronicznej . 

4. 	 Wykonawca moze zwr6cie si~ na pismie do Zamawiajqcego 0 wyjasnienie tresci Specyfikacji 
Istotnych Warunk6w Zam6wienia. Zamawiajqcy jest zobowiqzany udzielie niezwlocznie 
wyjasnier'l, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - pod 
warunkiem ze wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynql do Zamawiajqcego nie p6zniej niz 
do kor'lca dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Przedluzenie 
terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku. 

5. 	 Jezeli wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynql po uplywie terminu skladania wniosku lub 
dotyczy udzielonych juz wyjasnier'l, Zamawiajqcy moze udzieli6 wyjasnier'l lub pozostawie 
wniosek bez rozpatrzenia 

4. 	 Trese zapytar'l wraz z wyjasnieniami Zamawiajqcy przekazuje Wykonawcom, kt6rym przekazal 
Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia, bez ujawniania zr6dla zapytania, oraz udost~pnia 
je na stronie internetowej. 

5. 	 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze przed uplywem terminu skladania ofert 
zmienie trese Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. Dokonanq zmian~ Zamawiajqcy 
przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, kt6rym przekazano SIWZ oraz zamieszcza 
jq na stronie internetowej. 

6. 	 Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia nie prowadzqcej 
do zmiany tresci ogloszenia 0 zam6wieniu jest niezb~dny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach Zamawiajqcy przedluza termin skladania ofert i informuje 0 tym wykonawc6w, 
kt6rym przekazano Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia oraz na stronie internetowej. 

7. 	 Nie przewiduje si~ zebrania Wykonawc6w. 

8. 	 Osobq uprawnionq do porozumiewania si~ z Wykonawcami jest: Pawel Bladowski, 
Aneta Milewska tel. (023) 653-12-54, w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedzialku do piqtku. 

ROZDZIAt VIII 
WADIUM. 

1. 	 Oferta musi bye zabezpieczona wadium w wysokosci 15 000,00 PLN (slownie: pi~tnascie 

tysi~y zlotych 00/100). 
2. 	 Wadium nalezy wniese najp6zniej w terminie wyznaczonym na zlozenie oferty, a dow6d 

wniesienia zalqczye do oferty. 
3. 	 Wykonawca moze wniese wadium w: 

a) pieniqdzu, 
b) por~czeniach bankowych lub por~czeniach sp61dzielczej kasy oszcz~dnosciowo 

kredytowej, z tym ze por~czenie kasy jest zawsze por~czeniem pieni~znym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) por~czeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 



dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci (Dz.U . 
2014 poz. 1804). 

4. 	W przypadku wnoszenia wadium w pieniC\dzu Wykonawca jest zobowiazany wptacic wadium 
przelewem na Nr rachunku 87 8924 0007 0019 4871 2002 0004 (ksero przelewu 
potwierdzonego za zgodnosc z orygina~em przez Wykonawc~ d~qczyc do oferty). Na poleceniu 
przelewu nalezy wpisac: Wadium - "Budowa przydomowych oczyszczalni sciek6w na 
terenie gminy Stupsk" 

5. 	 Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy przechowuje na rachunku bankowym. 
6. 	 W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz w pieniqdzu, Wykonawca zalaczy do 

oferty kserokopje dokymentu potwierdzonego za zgodnosc z orygina~em przez Wykonawc~. 
Z tresci dokumentu (gwarancji, por~czenia) winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne 
zqdanie zg~oszone przez Zamawiajqcego w terminie zwiqzania ofe rtq, zobowiqzanie Gwaranta 
do wy~aty Zamawiajqcemu p~nej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych wart. 46 ust. 
5 ustawy Prawo zam6wien publicznych. Jezeli z tresci gwarancji (por~czenia) wynika, ze 
gwarancja wygasa z chwilC\ jej zwrotu przed uplywem terminu jej waznosci, wymagane 
jest zalC\czenie oryginalu gwarancji. 

7. 	 Oferta Wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 1 niniejszego 
rozdzia~u lub wadium zostanie wniesione w formie innej niz okreslona w pkt 3 niniejszego 
rozdzia~u zostanie odrzucona jako niezgodna z Specyfikacjq. 

8. 	 Wadium musi obejmowac ca~ okres zwiqzania ofertq. 
9. 	 Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw~ocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu post~powania, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6rego oferta 
zosta~a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy - .Pzp. 

10. 	Wykonawcy, kt6rego oferta zosta~a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajqcy zwraca wadium 
niezw~ocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpiecze~ia nalezytego wykonania umowy. 

11. 	Zamawiajqcy zwraca niezw~ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt6ry wycofa~ ofert~ przed 
u~em terminu sk~adania ofert. 

12. 	Zamawiajqcy zqda ponownego wniesienia wadium przez Wykonaw~, kt6remu zwr6cono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygni~cia odw~ania 
jego oferta zosta~a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
okreslonym przez Zamawiajqcego. 

13. 	 Jezeli wadium wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajqcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajqcymi 
z umowy rachunku bankowego, na kt6rym by~o one przechowywane, pomniejszone 0 koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni~dzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawc~. 

14. 	Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, 0 kt6rym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie z~ozy~ 
oswiadczen lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 
1, oswiadczenia, 0 kt6rym mowa wart. 25a ust. 1, p~nomocnictw lub nie wyrazi~ zgody na 
poprawienie omy~ki, 0 kt6rej mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwosci 
wybrania oferty z~ozonej przez wykonawc~ jako najkorzystniejszej. 

15. 	 Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, kt6rego oferta zostala 
wybrana: 



• 	 odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach 

okreslonych w ofercie; 


• 	 nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 

• 	 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si~ niemozliwe z 
przyczyn lezqcych po stronie wykonawcy. 

ROZDZIAt. IX 

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA 

1. 	 Wykonawca jest zwiqzany ofertq 30 dni. 
2. 	 Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si~ wraz z uptywem terminu sktadania ofert. 
3. 	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moze przedtuzye termin zwiqzania 

ofertq, z tym ze Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu 
zwiqzania ofertq zwrocie si~ do Wykonawcow 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak nit 60 dni. 

4. 	 Odmowa wyrazenia zgody, 0 ktorej mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium. 
5. 	 Przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem 

okresu watnosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedtuzony okres zwiqzania ofertq. Jezeli przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. 	 W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiqzania 
ofertq ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowq Izb~ Odwotawczq wyroku lub 
postanowienia kor'lczqcego post~powanie odwotawcze. 

ROZDZIAt. X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. 	 Wykonawcy przedstawiajq ofert~, ktorej trese musi odpowiadae tresci SIWZ. 
2. 	 Wykonawca ma prawo ztozye tylko jednq ofert~. Jezeli Wykonawca przedtozy wi~cej niz jednq 

ofert~, wowczas wszystkie jego oferty zostanq odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 
ustawy - PZp. 

3. 	 Ofert~ nalezy ztozye w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
4. 	 Oferta powinna bye napisana w j~zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

innq trwatq i czytelnq technikq oraz podpisana przez osob~ upowaznionq do reprezentowania 
firmy na zewnqtrz i zaciqgania zobowiqzar'l w wysokosci odpowiadajqcej cenie oferty. Jezeli 
osoba podpisujqca ofert~ dziata na podstawie petnomocnictwa, to udzielone petnomocnictwo 
musi w swej tresci wyraznie wskazywae czynnosci, do wykonywania ktorych Petnomocnik jest 
uprawniony, w tym uprawnienie do podpisania oferty, wzgl~dnie do podpisania innych 
dokumentow sktadanych wraz z ofertq, 0 ile to prawo nie wynika z innych dokumentow ztozonych 
wraz z ofertq. Petnomocnictwo to musi zostae ztozone jako cz~sc oferty i musi bye w oryginale 
lub kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnose z oryginatem. 

5. 	 Dokumenty sporzqdzone w j~zyku obcym Sq sktadane wraz z Uumaczeniem na j~zyk polski, 
poswiadczone przez Wykonawc~. 

6. 	 Wszystkie strony oferty powinny bye kolejno ponumerowane, POCZqwszy od numeru 1 na 



pierwszej stronie oferty. Zamawiajqcy dopuszcza nie stawianie numerow na pustych stronach. 
7. 	 Kartki oferty powinny bye pcHqCZOne w spos6b uniemozliwiajqcy dekompletacj~. 
8. 	 Oferta musi bye czytelna i musi bye podpisana przez osob~ upowainionCl do 

reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawc6w. Podpis powinien bye zloiony w spos6b 
umoiliwiajClcy jednoznacznCl identyfikacj~ osoby podpisujClcej (pieczCltka imienna 
z podpisem lub czytelny pod pis - imi~ i nazwisko). 

9. 	 Wszystkie miejsca, w kt6rych Wykonawca naniost zmiany w tekscie oferty muszq bye 
parafowane przez osob~ podpisujqcq ofert~. 

10. 	 Oferta oraz pozostate oswiadczenia, dla ktorych Zamawiajqcy okreslit wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w niniejszej Specyfikacji , powinny bye sporzqdzone zgodnie z tymi wzorami, 
co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy. 

11. 	 Ofert~ wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalety sporzqdzie i ztozye w jednym egzemplarzu. 
12. 	 Ofert~ nalezy urniescie w dwoch kopertach. Koperta zewn~trzna powinna bye zaadresowana 

na Zamawiajqcego: 

Oferta na realizacj~ zadanie p.n: 

"Budowa przydomowych oczyszczalni sciek6w na terenie gminy Stupsk" 


Nie otwierae przed dniem 11.07.2017 roku do godz. 10:00. 


Koperta wewn~trzna oprocz opisu jw winna zawierae nazw~ i adres Wykonawcy, aby 
Zamawiajqcy m6gt jq odestae w przypadku stwierdzenia, ze zostata ztotona po terminie. Oferta 
ztotona po terminie zostanie zwrocona Wykonawcy bez otwierania koperty wewn~trznej po 
uptywie terminu przewidzianego na ztozenie odwcHania. 

13. 	W przypadku braku wlw informacji na kopercie Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci 
za zdarzenia wynikajqce z tego faktu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia. 

14. 	Wymagania okreslone w pkt. 7 i 12 nie stanowiq 0 tresci oferty i ich nie spetnienie nie b~dzie 
skutkowae odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogqce wynikae z 
niezachowania tych wymagan b~dq obciqzaty Wykonaw~. 

15. 	Wykonawca, przed uptywem terminu sktadania ofert, moze zmienie lub wycofae ofert~, pod 
warunkiem, te Zamawiajqcy otrzyma pisemne powiadomienie 0 wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu. Powiadomienie 0 ztozeniu zmian lub wycofaniu musi bye przygotowane wg takich 
samych zasad jak sktadana oferta tj . w dwoch kopertach (zewn~trzna i wewn~trzna) odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

16. Zamawiajqcy informuje, it zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty sktadane 
w post~powaniu 0 zamowienie publiczne Sq jawne i podlegajq udost~pnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Oz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z poin. zm.), jesli wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogq 
one bye udost~pniane i jednoczesnie wykazat, it zastrzezone informacje stanowiq tajemni~ 
przedsi~biorstwa . 

17. 	Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty oraz odpowiedzialnose 
za dostarczenie oferty do Zamawiajqcego. 



ROZDZIAt. XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKt.ADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. 	 Ofert~ nalezy z~ozyc w siedzibie Zamawiajqcego - Urzqd Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 
06-561 Stupsk, (Sekretariat) do dnia 11.07.2017r. do godz. 10:00. 

2. 	 Z~ozona oferta zostanie potwierdzona poprzez przystawienie na kopercie zewn~trznej pieczqtki 

wpJywowej z datq i godzina z~ozenia. 

3. 	 Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego Urzqd Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 

06-561 Stupsk - pok6j nr 11 - dnia 11.07.2017r. 0 godz. 10:10. 

4. 	 przed otwarciem ofert Zamawiajqcy sporzqdzi list~ obecnosci os6b uczestniczqcych w 

publicznym otwarciu. 

5. 	 Zamawiajqcy dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy 

otwieraniu ofert, Zamawiajqcy przesle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny 

wniosek. 

6. 	 Sezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy pod a kwot~, jakq zamierza przeznaczyc 

na sfinansowanie zam6wienia. 

7. 	 Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy pod a nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, a takZe 

informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji zawartych 

w ofertach. 

8. 	 Koperty oznaczone "WYCOFANIE" zostanq otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty 

wewn~trzne nie b~dq otwierane. 

9. 	 Niezw~ocznie po otwarciu ofert zamawlaJqcy zamiesci na stronie SIP 

(http://stupsk.bipgmina.pll)informacje dotyczqce: 

a) kwoty, jakq zamierza przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia; 


b) firm oraz adresow wykonawc6w, ktorzy ziozyli oferty w terminie; 


c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji; 


ROZDZIAt. XII 

OPIS SPOSOBU OBLlCZENIA CENY 

1. 	 Wykonawca dokonuje ca~osciowej wyceny przedmiotu zam6wienia na wiasna 

odpowiedzialnose i ryzyko. 

2. 	 Wykonawca okresli cen~ oferty brutto, kt6ra stanowie b~dzie maksymalne wynagrodzenie 

ryczaltowe za realizacj~ caiego przedmiotu zam6wienia, podajqc jq w zapisie liczbowym 

i s~ownie z dokiadnosciq do dwoch miejsc po przecinku. Cena oferty musi bye pod ana w polskich 

z~otych cyfrowo i siownie z wyodr~bnieniem naleznego podatku VAT oraz powinna uwzgl~dniae 

wskatniki inflacji. 

3. 	 Cen~ oferty nalezy wyliczye w oparciu 0 przekazane dokumentacje projektowe, STWiOR 

z uwzgl~dnieniem dyspozycji zawartych w niniejszej Specyfikacji. 

4. 	 Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego, nie moze dodawac nowych pozycji 

w zaiqczonym przedmiarze. Jezeli w przedmiarze rob6t nie uwzgl~dniono pewnych robot 

uwidocznionych w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, to wycenienie kosztow 

tych robot moze nastqpie jedynie w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego. 

5. 	 W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na zqdanie Zamawiajqcego, Wykonawca rna 

http://stupsk.bipgmina.pll)informacje


obowiqzek udzielenia wyjasnieri dotyczqcych wyliczenia wysokosci cen jednostkowych 
i przedstawienia do wglqdu kalkulacji tych cen jednostkowych. 

6. 	 Jezeli cena ryczattowa podana liczbq nie odpowiada cenie ryczattowej podanej s~ownie przyjmuje 
si~ za prawiillowq cen~ ryczattowq podanq s~ownie. 

7. 	 Cena oferty musi zawierae wszelkie koszty niezb~dne do zrealizowania zam6wienia wynikajqce 
wprost z SIWZ i opisu przedmiotu zam6wienia, bez kt6rych nie mozna wykonae zam6wienia. 
Wykonawca musi przewidziec wszelkie okolicznosci, kt6re mogq wptynqe na cen~ zam6wienia. 
Wykonawca dokonuje wyceny na w~asne ryzyko. Wykonawca nie moze pow~ae si~ na 
niedoszacowanie jako podstaw~ do zmiany wynagrodzenia ryczattowego. 

8. 	 Jezeli zaoferowana cena lub jej istotne cz~sci sk~adowe. wydajq si~ razqco niskie w stosunku 
do przedmiotu zam6wienia i budzq wqtpliwosci Zamawiajqcego co do mozliwosci wykonania 
przedmiotu zam6wienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajqcego lub 
wynikajqcymi z odr~bnych przepis6w. Zamawiajqcy zwr6ci si~ 0 udzielenie wyjasnieri , w 
tym z~ozenie dowod6w. dotyczqcych wyliczenia ceny. Obowiqzek wykazania, ze oferta nie 
zawiera razqco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

9. 	 Nieudzielenie w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego wyjasnieri lub tez stwierdzenie przez 
Zamawiajqcego na skutek analizy wyjasnieri wraz ze z~ozonymi dowodami. iz oferta zawiera 
razqco niskq cen~ lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia, spowoduje odrzucenie 
oferty. 

10. Cena przedmiotu zam6wienia winna uwzgl~dniac ca~ zakres rob6t z uwzgl~dnieniem wymog6w 
okreslonych przez Zamawiajqcego. 

11. 	 Podane w Specyfikacji Technicznej oraz w przedmiarze rob6t nazwy w~asne (pochodzenie, 
producent itd.) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametr6w 
i cech zastosowanych materia~6w. Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie materia~6w 

r6wnowaznych. Produkt r6wnowazny to taki. kt6ry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany 
w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakose nie moze bye gorsza 
od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu oraz powinien miee parametry nie gorsze 
niz wskazany produkt. 

12. Jezeli z~ozono ofert~. kt6rej wyb6r prowadzHby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku 
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towar6w i us~ug , Zamawiajqcy w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i us~ug, kt6ry mia~by 
obowiqzek rozliczye zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca. sk~adajqc ofert~. ma obowiqzek 
poinformowac Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty b~dzie prowadzie do powstania 
u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazw~ (rodzaj) towaru lub us~ugi. kt6rych 
dostawa lub swiadczenie b~dzie prowadzic do jego powstania. oraz wskazujqc ich wartosc 
bez kwoty podatku. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy odczyta ceny wskazane w Formularzu 
OFERTA. 

13. 	 Zamawiajqcy poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omy~ki pisarskie, 
b) oczywiste omytki rachunkowe. z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omytki polegajqce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunk6w 

zam6wienia. nie powodujqce istotnych zmian w tresci oferty - niezwtocznie zawiadamiajqc 
o tym Wykonaw~, kt6rego oferta zostata poprawiona. 



ROZDZIAl XIII 
WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. 	 Zamawiajqcy wymaga ztozenia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w 
wysokosci 

10 % ceny catkowitej zamowienia podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy. 


2. 	 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania 
umowy i musi obejmowae caly okres gwarancji lub r~kojmi. 

3. 	 Zabezpieczenie moze bye wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
nast~pujqcych formach: 
a) 	pieniqdzu; 
b) 	por~czeniach bankowych lub por~czeniach sp61dzielczej kasy oszcz~dnosciowo

kredytowej , gwarancjach tym ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem 
pieni~znym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 	por~czeniach udzielanych przez podmioty, 0 ktorych mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci. 
4. 	 Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy 

zamawiajqcego nr 87 8924 0007 0019 48712002 0004. 

5. 	 W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu Wykonawca moze wyrazie zgod~ na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia . 

6. 	 Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajqcy przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami 
wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto one przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni~dzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

7. 	 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonae zmiany formy zabezpieczenia na jednq 
lub kilka form, 0 ktorych mowa wart. 148 ust 1 PZp. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana 
jest z zachowaniem ciqgtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wielkosci. 

8. 	 Zaleca si~, aby w przypadku, gdy Wykonawcy wspolnie wnoszq zabezpieczenie nalezytego 
wykonania umowy w formie innej niz pieniqdz, w tresci gwarancji lub por~czenia w sposob 
jednoznaczny i nie budzqcy wqtpliwosci, zostaly wskazane, jako Wykonawcy zamowienia 
publicznego 

9. 	 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% wniesionej kwoty zostanie 
zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez 
Zamawiajqcego za nalezycie wykonane. Pozostata cz~se zabezpieczenia zostanie zwrocona 
w terminie 15 dni po uplywie okresu r~kojmi lub gwarancji za wady. 

10. Z tresci gwarancji (por~czenia) musi wynikae nieodwolalne i bezwarunkowe zobowiqzanie 
Gwaranta lub Por~czyciela na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajqcego do zaplaty kwoty 
pieni~znej, w wysokosci odpowiadajqcej kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz r~kojmi za wady (w tym gwarancji 



jakosci). 

ROZDZIAt. XIV 

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEiDZIE KIEROWAt. PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU 

OCENY OFERT. 

Zamawiajqcy bEildzie siEil kierowat przy wyborze oferty nastEilPujqcymi kryteriami 
(liczonymi z dokladnosciq do dw6ch miejsc po przecinku) przy czym 1 % odpowiada 1 pkt. 

1. Cena -70% 

W zakresie kryterium "cena" oferta maze uzyskac max 70 pkt, przy czym ocena 

punktowania kryterium z formutq: 

Cena najnizsza z 
oferowanych 

Cena ::: ------------------------------------ X 70 pkt ::: ................. pkt 

Cena oferowana 

2. Okres gwarancji -- 30% 
W zakresie kryterium "Ok res gwarancji" oferta maze uzyskae max 30 pkt, przy czym 
ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formutq: 

Oferowany okres gwarancji 

gwarancji ::: ------------------------------------------------------- X 30 pkt ::: ................. pkt 
Najdtuzszy oferowany gwarancji sposr6d 

wszystkich otert 

ZamawiajC\cy informuje, fe oferowana dfugosc okresu gwarancji : 

• nie maze bye kr6tsza niz 3 lat ad dnia odebrania przez Zamawiajqcego roMt 

budowfanych i podpisania uwag) protokotu koncowego, 

• nie maze bye dtuzsza niz 20 lat ad dnia odebrania przez Zamawiajqcego raMt 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. 

W przypadku nie wpisania zadnego terminu gwarancji w ofercie rub wpisaniu okresu kr6tszego niz 

3 lat oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2. 


W przypadku nie wpisania zadnego terminu gwarancji w ofercie lub wpisaniu okresu dtui:szego nii: 

20 lat oferta Wykonawcy podlega z art. ust 1 pkt 2. 


Uwaga: 


1) 	 okres gwarancji musi dotyczy6 catosci zadania. Nie dopuszcza siEil razdzielenia okresu 
gwarancji na elementy skiadowe zadania (innych okres6w gwarancji dla 

poszczeg61nych oczyszczalni) 
2) 	 okres gwarancji nie dotyczy pomp i dmuchaw montowanych w oczyszczalniach. Wykonawca 

zobowiqzany jest udzielic gwarancji nie kr6tszej nli: 24 miesiqce na urzqdzenia elektryczne. 



Okres gwarancji na pompy i dmuchawy nie jest brany pod uwag~ w ocenie dokonywanej 
w kryterium "Gwarancja". W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym zadnego 
terminu gwarancji lub terminu kr6tszego niz 24 miesiqce dla urzqdzer'l elektrycznych oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2. 

Oeena koneowa oferty jest sum~ oeen uzyskanyeh przez ofertf1 w kai:dym z kryteriow 

Ocena = Cena ....... . pkt + Okres gwarancji ........ pkt 


Oferta maksymalnie moze otrzymac ~qcznie 100 punkt6w. 

• 	 Jezeli zbzono ofert~, kt6rej wyb6r prowadzi~by do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku 
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towar6w i u~ug, Zamawiajqcy w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i u~ug, kt6ry mia~by 

obowiqzek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. 

• 	 Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wi~cej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy sposr6d 
tych ofert wybiera ofert~ z najnizszq cenq lub najnizszym kosztem, a jezeli zosta~ z~ozone oferty 
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiajqcy wzywa Wykonawc6w, kt6rzy z~ozyli te oferty, 
do zbzenia w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych. 

• 	 Wykonawcy, sk~adajqc oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowac cen lub koszt6w wyzszych niz 
zaoferowane w z~ozonych ofertach. 

• 	 Zamawiajqcy udzieli zam6wienia, Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiadac b~dzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako 
najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria wyboru. 

ROZDZIAt. XV 
INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEt.NIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA 
PUBLlCZNEGO. 

1. 	 Zamawiajqcy poinformuje niezw~ocznie wszystkich Wykonawc6w 0: 
1.1. 	 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazw~ albo imi~ i nazwisko, siedzib~ albo 

miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzia~alnosci Wykonawcy, 
kt6rego ofert~ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jezeli Sq miejscami wykonywania dzia~alnosci Wykonawc6w, kt6rzy 
z~ozyli oferty, a takZe punktacj~ przyznanq ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i ~qcznq 
punktacj~; 

1.2. 	 wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni; 
1.3. 	 wykonawcach, kt6rych oferty zosta~ odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, 0 kt6rych mowa wart. 89 ust. 4 i 5 ustawy pzp, braku r6wnowa:znosci 
lub braku sp~niania wymagar'l dotyczqcych wydajnosci lub funkcjonalnosci; 

1.4. 	 uniewaznieniu post~powania. 
2. 	 Zamawiajqcy udost~pni informacje, 0 kt6rych mowa w pkt. 1.1. i 1.4. na stronie internetowej BIP 

(http://stupsk.bipgmina.pl/). 

http:http://stupsk.bipgmina.pl


3. 	 Zamawiajqcy zawrze z Wykonawcq umow~ w sprawie zam6wienia publicznego, z zastrzei:eniem 

art. 183 Pzp, w terminie nie kr6tszym nii: 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 0 wyborze 

najkorzystniejszej oferty przy ui:yciu srodk6w komunikacji elektronicznej, albo nie kr6tszym nii: 

10 dni - jei:eli zawiadomienie zostato przestane winny spos6b. 

4. 	 Miejsce oraz termin podpisania umowy zostanie podany w ogtoszeniu 0 wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Zamawiajqcy Dje bedzje kierowat dodatkowego pisma w sprawie 

podpisania umowy do Wykonawcy, kt6rego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza. 

5. 	 Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca zawart z nim umow~ na warunkach okreslonych 
we wzorze umowy - Dziat II. 

6. 	 Zamawiajqcy dopuszcza moi:liwosc dokonania w umowie nast~pujqcych zmian: 

a) wynagrodzenia: w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; 

b) zmiany osobowej podwykonawc6w oraz zakresu podwykonawstwa, 

c) zmiana formy zabezpieczenia nalei:ytego wykonania umowy, 

d) zmiany dotyczqce realizacji dodatkowych ustug, nieobj~tych zam6wieniem 

podstawowym, 0 ile Sq one niezb~dne do realizacji przedmiotu zam6wienia, 


e) zlecenie wykonania rob6t dodatkowych nieobj~tych dokumentacjq projektowq, a 


niezb~dnych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, 

f) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia ze wzgl~du na zmiany obowiqzujqcego prawa, 

g) skr6cenie albo wydtui:enie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku 

zaistnienia nast~pujqcych okolicznosci: 

• 	 wystqpienia dtugotrwatych, wyjqtkowo niekorzystnych warunk6w atmosferycznych, 
uniemotliwiajqcych wykonanie rob6t, 

• 	 wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji rob6t powstatej z przyczyn zaletnych od 
Zamawiajqcego; 

• 	 zlecenia rob6t dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, kt6rych 

wykonanie konieczne jest w celu prawidtowego wykonania rob6t podstawowych, jei:eli 

terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemOi:liwiajq dotrzymanie pierwotnego terminu 

umownego; 

• 	 zlecenia przez Zamawiajqcego innego zam6wienia kolidujqcego z realizacjq rob6t 
stanowiqcych przedmiot umowy; 

• 	 gdy obowiqzujqce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajq do realizacji lub 

nakazujq wstrzymanie rob6t; 

• 	 zastosowania innej technologii wykonania rob6t spowodowanej w szczeg6lnosci: 

niedost~pnosciq na rynku materiat6w lub urzqdzen wskazanych w dokumentacji na skutek 

zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiat6w lub urzqdzen, pOjawieniem 

si~ na rynku materiat6w lub urzqdzen nowszej generacji, pojawieniem si~ nowszej 

technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajqcej na zaoszcz~dzenie czasu 
realizacji inwestycji, jak r6wniet koszt6w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

• 	 wystqpienia odmiennych od przyj~tych w dokumentacji warunk6w geologicznych 

(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypat6w i niewybuch6w oraz 

warunk6w archeologicznych zwiqzanych z koniecznosciq prowadzenia badan 

archeologicznych, skutkujqcych niemozliwosciq zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych zatozeniach technologicznych; 

• 	 odmiennych od przyj~tych w dokumentacji warunk6w terenowych zwiqzanych z 



istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzqdzen lub obiekt6w 
budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.) skutkujqcych niemoiliwosciq 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach 
technologicznych lub materiatowych; 

• 	 przedtuiajqcych si~ rob6t obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez 
podmioty niezwiqzane z robotami budowlano-montazowymi); 

• 	 zmiany przepis6w prawa; 

• 	 sity wyiszej 
h) 	sktadu wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj~ zam6wienia, pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawc~ do akceptacji os6b, kt6re spclniq wymagania 
okreslone przez Zamawiajqcego w post~powaniu. 

i) 	 sktadu personelu odpowiedzialnego za realizacj~ zam6wienia wskazanego w umowie po 
stronie Zamawiajqcego w przypadku absencji spowodowanej chorobq lub tez zmianq zakresu 
obowiqzk6w wzgl~dnie rozwiqzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do 
umowy; 

Powyi:sze zmiany Zamawiajqcy dokona na podstawie aneksu. 
4. 	 Jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana, uchyla si~ od zawarcia umowy w sprawie 

zam6wienia publicznego, Zamawiajqcy moze wybrac ofert~ najkorzystniejszq sposr6d 
pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzq 
przestanki uniewaznienia post~powania 0 kt6rych mowa wart. 93 ust. 1 ustawy - PZp. 

5. 	 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana do realizacji zadania 

zobowiqzany b~dzie przedtozyc Zamawiajqcemu nast~pujqce dokumenty: 
5.1. 	 Dokument potwierdzajqcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 

zasadach okreslonych w niniejszej Specyfikacji. 
5.2. 	 Umow~ podmiot6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia stwierdzajqGq 

solidarnq odpowiedzialnosc wszystkich Wykonawc6w za realizacj~ zam6wienia oraz 
zawierajqcq upowaznienie dla jednego z Wykonawc6w (Pclnomocnika) do sktadania 
i przyjmowania oswiadczen wobec Zamawiajqcego w imieniu wszystkich Wykonawc6w, 
a takze do otrzymania naleznych ptatnosci; 

6. 	 W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawc~ wymaganych dokument6w, 0 kt6rych mowa 
wyzej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiajqcy b~dzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach og61nych (za szkod~ spowodowanq 

uchyleniem si~ od zawarcia umowy) i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, b~dzie m6gt wybrac 
ofert~ najkorzystniejszq sposr6d pozostatych ofert, bez przeprowadzania ponownego badania 
i oceny ofert, chyba ze zajdq przestanki skutkujqce uniewaznieniem post~powania. 

Do um6w w sprawach zam6wien publicznych stosuje siq przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny. 

ROZDZIAt. XVI 

POUCZENIA 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSt.UGUJ.«\CYCH W 
TOKU POSTE;POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA 



1. 	 W niniejszym post~powaniu przetargowym 0 udzielenie zamowienia publicznego przystugujq 
srodki ochrony prawnej okreslone w Oziale VI ustawy - Prawo zamowien publicznych. 

2. 	 Srodki ochrony prawnej przys~ugujq Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a taki:e innemu 

podmiotowi, jezeli ma lub mia~ w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poniosJ lub moze 

ponies6 szkod~ w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow ustawy. Srodki ochrony 

prawnej wobec og~oszenia 0 zamowieniu oraz Specyfikacji przys~ugujq rowniez organizacjom 

wpisanym na list~ Prezes Urz~du Zamowien Publicznych, 0 kt6rej mowa wart. 154 pkt 5 ustawy 
PZp. 

ROZOZIAt. XVII 
POSTANOWIENIA KONCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przepisy ustawy z a dnia 
29 2004r. - Prawo zam6wien publicznych (tekst jednolity - Oz.U. z 2015r, poz. 2164 z 
poi. zm). 

Zafqcznik Nr 1 - Formularz oferty; 
ZaJqcznik Nr 2 - Oswiadczenie wykonawcy skiadane na podstawie art. ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. dotyczqce spefniania warunk6w 

udziaiu w post~powaniu i kryteri6w <>"'''''''". 
ZaJqcznik Nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy skJadane na podstawie art, 25a ust. 1 ustawy z dnia 

"'Hllr'7"',,", 2004 r. Pzp, dOtyCZqC9 przes~anek wykluczenia z post~powania; 
ZaJqcznik Nr 4 - Wykaz robot; 
Zafqcznik Nr 5 - Wz6r zobowiqzania podmiotu; 

Zafqcznik Nr 6 - Wykaz osob; 


ZaJqcznik Nr 7 0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej grupy
'-''''UIClI ......."'OnIIO 


kapitaiowej; 

NrB - Wykaz przydomowych biologicznych oczyszczalni sciek6w i koszt kazdej 
instalacji 


