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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca 

Wielka, woj. śląskie, tel. 34 3170245, faks 34 3170215. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 

projektowej na budowę kanalizacji w miejscowości Kalej, Szarlejka, Pierzchno 

uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i uzgodnień 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przykanalikami (sięgaczami) do pierwszej studni za granicą 

nieruchomości lub do granicy nieruchomości w miejscowościach Kalej, Szarlejka, 

Pierzchno wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wręczyca Mała 

poprzez miejscowość Grodzisko. Projektant ma obowiązek wykonania również projektu na 

modernizację istniejących przepompowni w miejscowości Grodzisko i Wręczyca Mała, 

(wraz jednoczesnym wliczeniem kosztów tej modernizacji, w zakres opracowania, jako 

elementu do zrealizowania dla przyszłego Wykonawcy) aby były one przygotowane do 

przyjęcia zwiększonej ilości ścieków sanitarnych. Orientacyjne długości kanałów przy 

założeniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków wynoszą: -Sieć kanalizacyjna 

grawitacyjna ok. 20 km -Sieć kanalizacyjna tłoczna ok 5 km -Tranzyty ok 4 km -

Przepompownie ścieków ok 9 kpl -Przykanaliki ok 850 szt Poglądowy przebieg trasy 

kanalizacji sanitarnej stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ Powyższe dane są tylko orientacyjne 

do oszacowania rozmiaru prac projektowych. Rodzaje i długości kanałów oraz ilość 

przepompowni ścieków muszą być wystarczające do odbioru ścieków ze wszystkich 

nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy w uzgodnieniu z 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net.pl/


właścicielami nieruchomości, położonych w miejscowościach Kalej, Szarlejka, Pierzchno z 

tranzytem do istniejącej oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej. W związku z 

ryczałtowym charakterem wynagrodzenia ryzyko niedoszacowania rozmiaru prac 

projektowych obciąży Wykonawcę. Średnice projektowanej kanalizacji, zastosowane 

materiały, metodę posadowienia kanalizacji (przewiert, wykopy) oraz inne istotne 

parametry należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym. Wykonawca 

powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Zakres 

rzeczowy przedmiotu zamówienia: W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca musi 

wykonać i dostarczyć do Zamawiającego: -4 egzemplarze dokumentacji projektowej 

zawierającej projekt budowlany, wymaganą przepisami Prawa Budowlanego wraz z 

opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót -2 egzemplarze dokumentacji 

projektowej zawierającej projekt wykonawczy, wymaganą przepisami Prawa Budowlanego 

wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót -2 egzemplarze dokumentacji 

geotechnicznej i dokumentacji geologicznej -4 egzemplarze informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -2 egzemplarze przedmiaru robót oraz 

kosztorysów inwestorskich w formacie PDF, ATH -2 egzemplarze specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót -1 opracowanie elektroniczne całości, zawierające 

wszystkie powyższe dokumenty. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej w formie 

zapisu na płytach CD w plikach nie przekraczających 10 MB. Do dokumentacji należy 

dołączyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi 

oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. Uwaga: Podane ilości egzemplarzy dotyczą dokumentacji, która zostanie 

przekazana Inwestorowi i nie uwzględniają egzemplarzy, które pozostają w instytucjach 

uzgadniających czy też wydających decyzje. Wymagania Zamawiającego: Wykonawca jest 

zobowiązany do: -Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej 

w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z 

wykonaniem prac projektowych będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania 

wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z 

oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. -Uzyskania innych 

niezbędnych danych dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej i 

późniejszej realizacji robót. -Przygotowanie wniosków wraz z odpowiednimi załącznikami 

o wydanie decyzji lokalizacyjnej i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym 

sporządzenie w miarę potrzeby raportu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, -Przygotowanie wniosku wraz z operatem wodnoprawnym dla uzyskania 

pozwoleń wodnoprawnych - jeśli będzie taka konieczność -Uzyskanie stosownej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, 

określonej w przepisach ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353). Uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych - jeśli będzie taka konieczność, -Do dostarczenia do Zamawiającego 

oryginałów oświadczeń właścicieli nieruchomości w zakresie udostępnienia nieruchomości 

na cele budowy sieci kanalizacyjnej z przykanalikami, na podstawie, których Wójt Gminy 

Wręczyca Wielka złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. -Uzyskanie uzgodnień oraz zgody na wejście w teren 

od administratorów obiektów i urządzeń oraz właścicieli działek, w tym Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej 

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem wszystkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

budowę przez Zamawiającego. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie obowiązujące 

wymagania formalno - prawne w zakresie sporządzania projektu budowlanego 



obejmującego wszystkie niezbędne branże, a w szczególności: -wymogi ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz związane z nią 

rozporządzenia, -wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), -wymogi Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 1554), -wymogi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 

ze zm.), -wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), -

wymogi określone w uzyskanych dla niego opiniach, decyzjach, niniejszej SIWZ, 

Dokumentacja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej. Uwaga: 1.Wszelkie 

uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego i na jego rzecz, 2.Dokumentacja ma być opracowana w języku polskim, 

3.Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do informacji wszelkie uzyskane opinie, 

pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 

projektowania, 4.Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych 

działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien 

wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej, 5.Wykonawca udzieli gwarancji 

na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego 

odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która 

zakończy się wraz z okresem zakończenia robót budowlanych wykonanych na jej 

podstawie, tzn. do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 6.Wykonawca, przy 

składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium ustala się w kwocie: 9 000,00 złotych 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy we Wręczycy 

Wielkiej Nr rachunku 64 8249 0001 2001 0000 0912 0015 z dopiskiem na blankiecie 

przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej dla zadania: Wykonanie 

dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w miejscowości Kalej, Szarlejka, 

Pierzchno uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko Kserokopię 

dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

3.Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia 



pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przed-siębiorczości. 4.W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, 

wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty: a)oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu 

lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, 

b)oryginału: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, 

poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5.Z treści 

gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 

a)nazwa i adres Zamawiającego; b)nazwę przedmiotu zamówienia; c)nazwę i adres 

Wykonawcy; d)termin ważności gwarancji; 7.Wadium musi być wniesione nie później niż 

do wyznaczonego terminu składania ofert i ważne przez okres związania ofertą. 

8.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek 

bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 

9.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 

wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 

zostanie odrzucona. 10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim 

wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12.Zamawiający będzie 

żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w 

okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 13.W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający 

nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod 

rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 

nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 

Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje 

jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14.Zatrzymanie 

wadium nastąpi w okolicznościach: a)jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 

art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, b)jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, c)jeżeli wykonawca nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d)jeżeli zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co 

najmniej jedną usługę - projekt kanalizacji sanitarnej w ramach jednej umowy o 

wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 

00/100), o zakresie co najmniej: a) Sieć kanalizacyjna - minimum 20 km b) 

Przepompownie ścieków -minimum 2 kpl c) Przykanaliki (sięgacze do 1-szej 

studni) - minimum 500 szt. Sposób oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu dokonywany będzie metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o 

dokumenty załączone do oferty tj. załącznika nr 4 (Wykaz usług wykonanych w 

okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz dokumentami 

potwierdzającymi, że wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonane 

należycie. W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w 

innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy 

zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia prac projektowych 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca wykaże, iż 

dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, a w 

szczególności: a)Co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci kanalizacyjnych lub 

równoważnych; b)Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji elektrycznych 

lub równoważnych Należących do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 

Sposób oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywany będzie 

metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty tj. 

załącznika nr 5 (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia) wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Zgodnie z art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na potencjale technicznym 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 wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca wykaże, że 

posiada: a)Środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) b)ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta 

tysięcy złotych 00/100) Sposób oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu dokonywany będzie metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o 

dokumenty załączone do oferty 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 



 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 



III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1)Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ 2)Wykaz części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zał. nr 3 do SIWZ 3)harmonogram 

rzeczowo finansowy 4)dokument zobowiązania podmiotu trzeciego potwierdzający 

dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach 

finansowych, z którego wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu 

zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy, 

doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonywania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego) - wzór załączony do SIWZ 

5)dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 

(konsorcjum, spółka cywilna, itp.)w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć 

jeżeli dotyczy) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

 1 - Cena - 98 

 2 - Termin płtności - 2 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

następujących przypadkach: 1)Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z 

odrębnych przepisów, 2)Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki 3)Zmiana w 

zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 4)Zmiany 

terminu wykonania: a)koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. wycofanie się ze zgody na przejście siecią 

lub lokalizacji przepompowni ścieków właścicieli działek, którzy wcześniej tę zgodę 

wyrazili; 5)Zmiany osobowe: 1)zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane, 2)zmiany podwykonawcy, 

przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - 

dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i 

osobowym, 6)Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-

organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2)zmiana danych 

teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. 

 

 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. 10. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 30.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. 

Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. 1. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


