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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera: 
 

Lp. Oznaczenie Nazwa SIWZ 

1. TOM I I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) z załącznikami 

2. TOM II II. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

3. TOM III III. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY 

 
 
PBOŚ: Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (PBOŚ) to urządzenie lub zespół 

urządzeń, w których na drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych 
następuje redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach do wielkości dopuszczalnych 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 
137, poz. 984) przed ich wprowadzeniem do odbiornika dla oczyszczalni <2000 RLM. 
Potwierdzeniem tego wymogu jest legitymowanie się przez producenta pełnym raportem 
z badań na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009 
wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium 
notyfikowane przez Komisję Europejską.  

 
Pzp: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 
Efekt rzeczowy: naleŜy przez to rozumieć zaprojektowanie i wybudowanie 53 sztuk przydomowych 

oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. 
 
Efekt ekologiczny: naleŜy przez to rozumieć redukcję zanieczyszczeń oraz osiągnięcie parametrów 

ścieków oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984). 
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TOM I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW/KOREKTA 1 

 
Obiekt: przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków 
Lokalizacja obiektu: Gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, 

Polska 

 

Nazwa 
Zamawiającego: Gmina Stoszowice 

Adres pocztowy Stoszowice 97 Miejscowość: Stoszowice Kod pocztowy 57-213 

Województwo dolnośląskie Kraj  Polska 
NIP 
REGON 

887-10-03-342 

890718455 

Tel.: 74 8164510 Fax: 74 8181059 E-mail: gmina@stoszowice.pl 

Nazwa zamówienia „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Stoszowice” Nr ref.: RR.271.1.2013 

Nazwa Programu 

„Dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń 
budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego” 

Nazwa 
Projektu 

„Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
w Gminie 
Stoszowice” 

Rodzaj zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych 

Tryb udzielenia 
zamówienia 

Przetarg 
nieograniczony 

 

Kody CPV: 
71320000-7  Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7  Roboty budowlane 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
  odprowadzania ścieków 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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1. NAZWA (firma) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Stoszowice,  
reprezentowana przez Wójta Gminy Stoszowice 
adres: Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, 
tel: 74 816 45 10,  
fax: 74 818 10 59 
Regon: 890718455 
NIP: 887-10-03-342 
e-mail: gmina@stoszowice.pl 
strona internetowa: www.stoszowice.pl 
godziny urzędowania: 730 - 1530 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a takŜe wydanymi na podstawie 
niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  
− Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 26766 - 2013 z dnia 18.01.2013 r., 
− strona internetowa Zamawiającego –www.stoszowice.probip.pl, 
− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

 

3. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej 
SIWZ, jest oznaczone znakiem RR.271.1.2013. 

2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyŜej wymienione oznaczenie we wszystkich 
kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w języku polskim.  
4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak równieŜ umowa w sprawie 

zamówienia publicznego, będą sporządzone w języku polskim. 

5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 Pzp.  
7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
8. Nie przewiduje się:  

1) zawarcia umowy ramowej,  
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

9. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, związane z realizacją zamówienia, którego 
dotyczy niniejsza SIWZ, będą prowadzone w polskich złotych.  

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomie II SIWZ - 
Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach umowy nr 652/2012/Wn-01/OW-OC/D z dnia 
09.10.2012 r. wraz z aneksami z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, w ramach programu priorytetowego: 
„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego". 
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12. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 
5 000 000 euro.  

13. Sprawdzanie wiarygodności ofert: 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezaleŜnie od innych 
skutków przewidzianych prawem. 

14. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Przystępując do realizacji zadania objętego 
niniejszą SIWZ, Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na realizację prac objętych 
niniejszą SIWZ przez Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę. 

15. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2011 r. nr 282 poz. 1650), 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. nr 282 poz. 1649), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r. nr 153, poz.1503 ze zm.), 

g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (test jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze 
zm.), 

h) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę, polegające 

na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie, montaŜu, podłączeniu i uruchomieniu 53 sztuk 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 
12566-3+A1:2009.  

Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, potwierdzającym 
zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, załącznik B – procedura badania skuteczności 
oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla 
konkretnego typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań, Zamawiający za 
spełniające uzna wyłącznie te jednostki, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie Komisji 
Europejskiej: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327. 
Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności 
oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie w/w dokumentu jednoznaczne jest 
z moŜliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE”. Ponadto dostarczane urządzenia mają być kompletnymi, 
fabrycznie nowymi produktami.  
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Wymaga się, aby dokument potwierdzający zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 
wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. 

 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach: Grodziszcze, Stoszowice, 

Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Mikołajów, Rudnica, śdanów, Budzów, Jemna, Lutomierz – 
Gmina Stoszowice. Szczegółowy wykaz działek w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi 
realizacja przedmiotu zamówienia zawiera Tom III – Program funkcjonalno – uŜytkowy (PFU).  

Do w/w PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu 
osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niŜ jeden raz na sześć miesięcy. 

Na ogólną liczbę 53 szt. przydomowych oczyszczalni składa się: 
− 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, 
− 21 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, 
− 17 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, 
− 6 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, 
− 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkańców, 
− 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkańców, 
− 1 szt. oczyszczalni obsługujących obiekt uŜyteczności publicznej i gospodarstwa domowe o liczbie do 

38 RLM (w tym 28 uŜytkowników gospodarstw domowych i 10 RLM z budynku szkoły). 
Z uwagi na zróŜnicowanie gospodarstw domowych pod względem ilości osób i specyfiki 

prowadzonej działalności, wymaga się, aby dobór typu i wielkości oczyszczalni poprzedzony był szczegółową 
analizą ilości i jakości odprowadzanych ścieków. 

 

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z załatwieniem wszelkich formalności związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 
warunków, zgód, dokonaniem niezbędnych zgłoszeń i zawiadomień, w tym w szczególności skutecznym 
dokonaniem zgłoszeń stosownie do art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zm.), uzyskaniem ostatecznego pozwolenia 
na uŜytkowanie dla obiektów, dla których jest ono wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi, 
skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu budowy, w przypadkach, gdy do 
uŜytkowania moŜna przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Za 
skuteczne uznaje się tylko te zawiadomienia i zgłoszenia, w związku z którymi, organ właściwy do 
przyjęcia zawiadomienia lub zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.  

2. Wszelkie prace przygotowawcze niezbędne do wykonania, w celu przygotowania w/w inwestycji do 
realizacji, w tym równieŜ wykonanie wszelkich niezbędnych badań, analiz, operatów, ekspertyz, 
opracowań, map wymaganych dla prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji zlecenia oraz zapewnienie 
we własnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, 
zapewnienie transportu sprzętu i materiałów na miejsce i z miejsca prowadzenia robót. 

3. Zakup, dostawa, montaŜ, podłączenie i uruchomienie 53 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków (PBOŚ) z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku oraz w przypadkach, gdy to będzie 
niezbędne dla prawidłowej pracy PBOŚ, w ramach zamówienia takŜe zakup, dostarczenie, montaŜ 
i uruchomienie pompowni ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Przedmiot zamówienia ma być 
wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi oraz zebraną dokumentacją.  

4. Prace demontaŜowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
6. Sprawowanie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 
7. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla przedstawicieli wszystkich 53 uŜytkowników 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz dla ew. serwisantów PBOŚ. 
8. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi. 

9. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. 
10. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 

pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków, zgodnych 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu 
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ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 ze zm.). 

11. Zestawienie zrealizowanych obiektów/ urządzeń/ opracowań wraz z zestawieniem wszystkich 
wykonanych PBOŚ, zawierającym dane określone szczegółowo w Tomie III - Program Funkcjonalno –
UŜytkowy. 

12. Wyniki badań, wykonanych przez akredytowane laboratorium, ścieków oczyszczonych z 10% 
(wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, 
potwierdzające, Ŝe jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 
poz. 984 ze zm.). Wyniki winny być uzyskane przez Wykonawcę do dnia 30.04.2014 r. oraz przekazane 
i przedstawione Zamawiającemu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów 
z tym związanych, w tym takŜe czynności niewymienionych w sposób wyraźny w niniejszej SIWZ, jeŜeli 
ich wykonanie jest potrzebne do dochowania właściwych standardów sztuki budowlanej, a takŜe jeŜeli są 
one niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub zabezpieczenia robót juŜ wykonanych, w tym 
w szczególności koszty: obsługi geodezyjnej, wynikające z zajęcia pasa drogowego, uzgodnień, prób, 
badań, ubezpieczenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania go w naleŜytym stanie, oznakowania 
robót, zorganizowania zaplecza budowy oraz inne nakłady nie stanowiące wartości prac projektowych 
i wykonawczych, a niezbędne do wykonania i przekazania do uŜytkowania przedmiotu zamówienia, 
naleŜy objąć proponowaną ceną ofertową.  

14. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagań określa Tom III - Program Funkcjonalno –
UŜytkowy. 

 

4.3. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień. 

71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania  

45000000-7  Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

5. TEREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1.  Wymagany końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z osiągnięciem efektu 
ekologicznego tj. redukcją zanieczyszczeń i osiągnięciem wymaganych parametrów ścieków - do 
30.04.2014 r., z tym, Ŝe osiągnięcie efektu rzeczowego tj. zaprojektowanie i wybudowanie 53 szt. 
przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 w ramach czynności 
określonych w pkt. 4.2 podpunkt od 1 do 11 oraz podpunkt 13 w związku z podpunktem 14 - do 
31.10.2013 r. 

2.  Okres rękojmi za wady wynosi min. 5 lat licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego 
odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. 

3.  Wymagania dotyczące gwarancji: 
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1)  Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 10 lat, licząc od 
daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do 
eksploatacji. 

2)  Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z naleŜytą starannością 
w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. 

3)  Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi 
gwarancji, udzielonemu przez Wykonawcę. 

4)  Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich 
producentów i liczone będą równieŜ od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru 
końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. 

5)  Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyŜej, 
a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji 
udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji" i Wykonawcę. 

6)  Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołem bezusterkowego 
odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. 

 

6. ZMIANY I KOREKTY 

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadkach: 

− Zmiany adresu lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, 
− Zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 
− Zaniechania wykonania części robót – zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego 

poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych 
w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku: 

a) braku zgody lub rezygnacji właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych 
lub jeŜeli wykonanie tych robót stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których 
oczyszczalnia miała być wykonana, 

b) konieczności zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn 
technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń (np: śmierć właściciela nieruchomości), 
uniemoŜliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, 

c) wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemoŜliwiających w sposób 
obiektywny wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejsza umową, 

− Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeŜeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na 
etapie zawarcia umowy), odmienne warunki gruntowo-wodne od przedstawionych w PFU, istnienie 
podziemnych budowli lub infrastruktury, wydłuŜenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 

− Zgody obu Stron, dopuszcza sie moŜliwość zmiany terminu umownego o czas trwania okoliczności 
wpływających na zmianę terminu, w momencie wystąpienia niezaleŜnych od Wykonawcy okoliczności 
lub działania siły wyŜszej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, tj. wystąpienie 
tzw. siły wyŜszej niemoŜliwej do przewidzenia i niemoŜliwej do zapobieŜenia, w tym: działanie 
przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłuŜenie terminu realizacji zamówienia, 
zaburzenia Ŝycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieŜe itp.), 

− Zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego 
i związanych z tym robót i czynności. Zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego będzie oparta 
o wartość realizacji jednej PBOŚ, z uwzględnieniem rozdziału w zaleŜności od ilości RLM, wskazaną 
w formularzu rozliczeniowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Na podstawie tych danych 
będzie sporządzany aneks do umowy.  

− Stwierdzenia jakiegokolwiek organu orzekającego, Ŝe którekolwiek z postanowień niniejszej umowy są 
niewaŜne lub bezskuteczne, wówczas strony zastąpią niewaŜne lub nieskuteczne postanowienie innym, 
waŜnym i skutecznym, w sposób w pełni odzwierciedlający pierwotna wolę Stron. 

− Wykonanie przedmiotu zamówienia przed terminem wskazanym w niniejszej umowie, 
− Wystąpienia dodatkowych, a niemoŜliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy robót. 

 

 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 10

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a takŜe brak podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

1. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 
Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza 
i doświadczenie). Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna 
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na roboty 
budowlane o wartości nie mniejszej niŜ 500 000,00 zł brutto, którego przedmiotem była/y: 
a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, lub 
b) roboty równowaŜne, za które zamawiający uzna, np.: 

− budowę/modernizację oczyszczalni ścieków, 
− budowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km, 
− budowę przepompowni ścieków. 

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy), 
tzn.: za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie: 
a) Kierownik budowy posiadający: 

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

− co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót 
w ramach posiadanych uprawnień, w tym co najmniej jednej inwestycji o wartości brutto 
robót budowlanych nie mniejszej niŜ 500 000,00 PLN, w skład której wchodziła budowa sieci 
wodociągowych lub kanalizacyjnych lub urządzeń/obiektów do oczyszczania ścieków. 

b) Projektant specjalista w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający: 
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im waŜne 
uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów; 

− co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w ramach posiadanych 
uprawnień, w tym co najmniej jednej inwestycji o wartości brutto robót budowlanych nie 
mniejszej niŜ 500 000,00 PLN, w skład której wchodziła budowa sieci wodociągowych lub 
kanalizacyjnych lub urządzeń/obiektów do oczyszczania ścieków. 

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez 
osobę łączącą funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji. 

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 
minimum 700 000,00 zł . 
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2. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie 
spełnia", na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 8 IDW. 

3. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 

4. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się takŜe 
wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTRCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44, 
w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
oświadczenie moŜe być złoŜone łącznie (na jednym druku) w przypadku łącznego spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo odrębnie, jeŜeli Wykonawca 
składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu). 

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, potwierdzających, Ŝe 
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty naleŜy 
dołączyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie oraz łączny potencjał techniczny i kadrowy): 
1) Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 

i doświadczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.2, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do IDW; 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.3, w szczególności 
odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami - załącznik nr 5 do IDW. 

3) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim 
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potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa 
w pkt 7 ppkt 1.3 - załącznik nr 6 do IDW. 

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, potwierdzających, Ŝe 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, do oferty naleŜy dołączyć: 
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem niniejszego zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.4,. (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci 
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie danego warunku). 

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niŜ 300 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada 
rachunek podmiot na którego zdolnościach finansowych polega Wykonawca, potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli Wykonawca wykazując 
spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
tej ustawy, 
zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane, wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość 
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową nie mniejszą niŜ 
300 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
składa następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do IDW) 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

6) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione 
powyŜej w ppktach 1) - 6) winny zostać złoŜone przez kaŜdego z nich. 
Dokumenty wymienione w ppktach 2) - 6) winny zostać złoŜone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
Oświadczenie, o którym mowa w ppkcie 1) winno zostać złoŜone w formie oryginału. 
W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w ppktach 1) - 6) powyŜej. 

5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty: 
1) Opis proponowanych do zastosowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 

wykazanych w załączniku nr 8 do oferty, zawierający w szczególności schemat technologii obiegu 
ścieków oraz opis elementów oczyszczalni z jednoznacznym wskazaniem elementu „hybrydy”, 
o której mowa w Tomie III - PFU niniejszej SIWZ oraz wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, 
dla którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ, o którym mowa w pkt 4.1 Tomu I – IDW 
niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 
zobowiązanie powinno określać równieŜ formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia. 

7. JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób 
nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

8. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 4 IDW, przedkłada: 
1) w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 4, 2) - 4) i 6) - składa dokument lub 

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

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 4, 5) - składa zaświadczenie właściwego 

organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 ppkt 8, 1) lit. a i c oraz ppkt 8, 2) powinny być wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 
ppkt 8, 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

10. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 8, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
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zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 8 
ppkt 9 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niŜ PLN, 
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu 
wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

 
 

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia sa członkowie konsorcjum, a takŜe wspólnicy spółki cywilnej. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie 
z zapisami zawartymi w pkt 7 i 8 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem 
był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo moŜe być 
udzielone w szczególności: 
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
- oddzielnie przez kaŜdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
W kaŜdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. Treść 
pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upowaŜniony jest Pełnomocnik, 
tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania 
oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, 
zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 
1) określenie celu gospodarczego, 
2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi, 
3) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, 
4) wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców 

występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości, 
5) solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu 

zamówienia, 
6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 
7) ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres korespondencyjny podany w nagłówku 
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niniejszej SIWZ, za pomocą faksu na numer (74) 818 10 59 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
gmina@stoszowice.pl. 

2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyŜej uwaŜa się za wniesione 
z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się zapoznać z ich treścią. 

4. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp t.j. nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, chyba, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. We wniosku naleŜy podać: 
− nazwę i adres Wykonawcy,  
− nr telefonu i faksu, e-mail,  
− imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania,  
− znak postępowania – RR.271.1.2013  

5. SIWZ moŜna takŜe odebrać w siedzibie Zamawiającego, 57-213 Stoszowice, Stoszowice 97, w godzinach 
urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: 
gmina@stoszowice.pl. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. 
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego – www.stoszowice.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego. 

7. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje 
o tym wykonawców, na stronie internetowej Zamawiającego – www.stoszowice.pl.  

8. Do kontaktów z Wykonawcami, zamawiający upowaŜnia: Anna Badecka, tel. 74/8164522, 
fax 74/8181059, e-mail: a.badecka@stoszowice.pl.  

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 7 100,00 PLN 
(słownie: siedem tysięcy sto złotych). 

2. Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin waŜności gwarancji 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ: 
− Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
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− odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  
− nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub  
− zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy, lub 
− Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, Ŝe wynikało to z przyczyn nie 
leŜących po jego stronie."; 

4. Postanowienia pkt 9 ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyŜej w pkt 9 
ppkt 2,lit. b i e. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank 
Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. O/Budzów nr 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002, z dopiskiem: 
„wadium – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice, 
RR.271.1.2013”. Do oferty naleŜy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach naleŜy złoŜyć w oryginale. 
7. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za skuteczne wniesienie 

wadium Zamawiający uwaŜa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie 
Zamawiającego. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

8. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 
9. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli: 

− wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach 
określonych w ofercie, 

− wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy, 

− zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 

Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego 
stronie. 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, 
z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu 
waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres 
związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
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13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 

(paczkę) naleŜy opisać następująco: 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 
Adresat: 

Gmina Stoszowice 
Stoszowice 97 

57-213 Stoszowice 
 

Oferta na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 
RR.271.1.2013 

 
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

08.02.2013 r. godz. 1015 
 

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem ofert, ponoszą Wykonawcy. 

6. Oferta i załączniki do oferty powinny być sporządzone w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku 
polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Zaleca się, aby miały format nie większy niŜ 
A4. Zaleca się złoŜenie arkuszy o większych formatach do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza 
to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

8. Uprawnienie osób podpisujących ofertę i oświadczenia do ich podpisania, musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli uprawnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo 
wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz 
z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 
Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upowaŜniony jest Pełnomocnik, 
tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania 
oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. 

9. Wzory dokumentów określonych dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW 
formie.  

10. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
Natomiast zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW, miały formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

11. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie. 

12. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez 
osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

13. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być 
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
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14. Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane 
przed upływem terminu do składania ofert. 

15. Zmiany złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA 
OFERTY". W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN" kopertę kaŜdej „ZMIANY" naleŜy dodatkowo opatrzyć 
napisem „ZMIANA OFERTY nr ___” . 

16. Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę 
/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złoŜenia 
oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia naleŜy załączyć odpowiednie dokumenty (aktualny 
KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne -
pełnomocnictwo). Oświadczenie o wycofaniu złoŜonej oferty musi być złoŜone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą oświadczenie 
o wycofaniu oferty naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY". 

17. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność 
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

19. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

20. Kompletna oferta musi zawierać kolejno: 
 

Wykaz złoŜonych dokumentów 
Strona 
oferty 

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.  

Formularz Rozliczeniowy, stanowiący załącznik 1.1 do niniejszej IDW.  

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.   

− Wykaz robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej IDW.  

− Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.  

− Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,  

− Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg 
załącznika nr 6 do niniejszej IDW, 

 

− Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 

− Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niŜ 300 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

− Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada 
rachunek podmiot(y) na którego(ych) zdolnościach finansowych polega Wykonawca, potwierdzająca 
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wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego(ych) podmiotu(ów) nie 
mniejszą niŜ 300 000,00 PLN (w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b tej ustawy). 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
IDW – w oryginale (dotyczące: Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz kaŜdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia). 

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – oryginał lub kopia poświadczona przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotyczący: Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega 
Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz kaŜdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotyczące: 
Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp oraz kaŜdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotyczące: 
Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp oraz kaŜdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotycząca: 
Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp oraz kaŜdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotycząca: 
Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp oraz kaŜdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

 

Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 
legitymujących się dokumentem wystawionym przez notyfikowane przez Komisję Europejską 
laboratorium, potwierdzającym zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN12566-3+A1:2009 
– raport z badań wg załącznika nr 7 do niniejszej IDW. 

 

− Pełny raport badań PBOŚ, o którym mowa w pkt 4.1 Tomu I – IDW niniejszej SIWZ, potwierdzający 
zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, załącznik B – procedura badania skuteczności 
oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską i znajdujące się 
na liście Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327, 
wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. 

 

− Wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ j/w.  

Zestawienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-
EN12566-3+A1:2009, jakie zostaną zamontowane we wskazanych lokalizacjach w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia wg załącznika nr 8 do niniejszej IDW. 

 

− Opis proponowanych do zastosowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wykazanych 
w załączniku nr 8 do oferty, zawierający w szczególności schemat technologii obiegu ścieków oraz opis 
elementów oczyszczalni z jednoznacznym wskazaniem elementu „hybrydy”, o której mowa w Tomie III 

 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 20

- PFU niniejszej SIWZ. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), na których wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia (załączyć tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 

 

Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez 
Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, 

 

Dowód wniesienia wadium,  

Parafowany wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 8 niniejszej IDW, a nie wymienione w niniejszym wykazie.   

−   

NaleŜy zachować podaną powyŜej kolejność składanych dokumentów. 
21. PoŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron 

wchodzących w skład oferty. 
22. Zamawiający informuje, Ŝe oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie 
później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.  

23. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ –TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie 
lub osobno),  

24. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.  

25. Ofertę złoŜoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

 

14. MIEJSCE ORAZ TEREMIN SKADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice 
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 0730 - 1530. 
Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2013 r., godz. 1000 oferty złoŜone po tym terminie zostaną 
zwrócone Wykonawcy.  

2. ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, sala posiedzeń, dnia 08.02.2013 r., 

godz. 1015. 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE OFERTY". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
7. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY" lub „ZMIANA OFERTY nr ___” zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

8. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŜdorazowo poda obecnym: 
− stan koperty zawierającej otwieraną ofertę, 
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− nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
− informacje dotyczące ceny. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 8 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek.  

10. UWAGA – za termin złoŜenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 
grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego z przyczyn 
określonych w umowie, której wzór stanowi Tom II niniejszej SIWZ, nastąpi zmiana wartości 
wynagrodzenia ryczałtowego, proporcjonalnie do zmiany tego zakresu i będzie oparta o wartość 
realizacji jednej PBOŚ, z uwzględnieniem rozdziału w zaleŜności od ilości RLM, wskazaną w formularzu 
rozliczeniowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do oferty Wykonawcy. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ustali cenę za całość zamówienia w jednej kwocie na Formularzu Oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje zawarte w Tomie III niniejszej SIWZ. 
Wykonawca winien równieŜ wypełnić załącznik nr 1.1. do IDW - Formularz Rozliczeniowy. Ostatecznie 
wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze, takie jak opłaty celne i importowe oraz 
podatek VAT. 

4. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty, oparta o wartość realizacji jednej PBOŚ, 
z uwzględnieniem rozdziału w zaleŜności od ilości RLM, wskazaną w formularzu rozliczeniowym 
stanowiącym załącznik nr 1.1 do oferty Wykonawcy.  

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy 
w sprawie zamówienia publicznego (Tom II niniejszej SIWZ) 

6. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

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

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1. Cena (C) 100% 

3. Sposób oceny: kryterium „cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto 
podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Ilość punktów Ip wyznacza się wg Ip= C.  

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) 
uzyska(ją) najwyŜszą ilość punktów. 

5. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do 
złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane 
w złoŜonych ofertach. 

7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów w ocenie 
punktowej 

 
 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIANIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, 
w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 

− wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę, 
− przedłoŜyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie 

wynika to ze złoŜonych wraz z ofertą dokumentów, 
− w przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej – przedłoŜyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

− wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy i dostarczyć Zamawiającemu oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 
ustawy Pzp.  

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, 
jeŜeli Zamawiający przekaŜe wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu 
związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złoŜonej 
ofercie.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, 
zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w pkt 9 IDW. 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania nie później niŜ do 
czasu zawarcia umowy. 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formach 
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy musi 
być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich O/Budzów Nr 25 9533 
1014 2003 0000 0185 0002 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, 
PBOŚ, nr sprawy RR.271.1.2013”. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium moŜe zostać 
zaliczona na poczet zabezpieczenia.  
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9. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

10. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący 
sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu, potwierdzonego 

podpisanym protokołem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i uznania go 
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonany, 

b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
11. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy, Zamawiający moŜe wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do 
treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIANIA 
PUBLICZNEGO 

Wzór umowy został zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest, 
załączyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ma sumę nie niŜszą niŜ 
700 000,00 PLN. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłuŜać ww. ubezpieczenie, 
tak, aby obejmowało ono cały okres realizacji umowy. Brak polisy upowaŜnia Zamawiającego do odstąpienia 
od niniejszej umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy i Ŝądania od Wykonawcy kary umownej 
przewidzianej na taki wypadek. 

 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIANIA 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak teŜ postanowień 
niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 
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Wykaz załączników do niniejszej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 oraz 1.1 
Zał. nr 1 - Wzór Formularza Oferty  
Zał. nr 1.1. - Wzór Formularza Rozliczeniowego 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

4 Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót. 

5. Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia. 

6. Załącznik nr 6 
Wzór oświadczenia, Ŝe osoby, które będą wykonywać 
zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. *do  

7. Załącznik nr 7 

Wzór oświadczenia, Ŝe zastosowane przydomowe 
biologiczne oczyszczalnie ścieków legitymować się będą 
dokumentem wystawionym przez notyfikowane przez 
Komisję Europejską laboratorium, potwierdzającym 
zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-
EN12566-3+A1:2009. *do oświadczenia naleŜy załączyć pełen 
raport (…)  

8. Załącznik nr 8 

Wzór zestawienia przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN12566-
3+A1:2009, jakie zostaną zamontowane we wskazanych 
lokalizacjach w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 9 i 10 niniejszej IDW. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złoŜenia 
oferty wspólnej. 

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 do IDW – WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

Zamawiający: 
Gmina Stoszowice, 
Stoszowice 97, 
57-213 Stoszowice 

 
 

F O R M U L A R Z  O F E R T Y  
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, udzielanym w trybie przetargu 
nieograniczonego znak RR.271.1.2013, dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Stoszowice”, oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę: 
 

netto: __________________________ PLN 

(słownie:__________________________________________________________________________) 

naleŜny podatek VAT: ______%, __________________________ PLN 

(słownie:__________________________________________________________________________) 

Wartość ogółem brutto wynosi: __________________________ PLN 

(słownie:________________________________________________________________) 

 
1. Oświadczamy, Ŝe:  

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie _____ miesięcy/tygodni od daty zawarcia 
umowy; 

2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi 
w SIWZ;  

3) akceptujemy warunki płatności; 
4) Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego; 
5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich 

Ŝadnych zastrzeŜeń,  
6) dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu 

zamówienia. 
7) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 
8) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany 

przez Zamawiającego, ponadto zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, jeŜeli zostanie wybrana nasza oferta, 

9) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  
10) roboty objęte zamówieniem wykonamy sami oraz/lub wykonanie następujących części zamówienia 

powierzymy Podwykonawcom: 
a) ______________________________________________________ 
b) ______________________________________________________ 
c) ______________________________________________________ 

11) wadium w kwocie __________ PLN (słownie: ______________________złotych), zostało wniesione 
w dniu ___.___.____ r. w formie/formach: _______________________________________. 

2. Oferta została złoŜona na ______ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ___ do 
nr ___. 

3. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Ŝadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

poniŜej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

* - Wykonawca usuwa niepotrzebne 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyraŜone cyfrą) 

od do 

a)    
…    

4. Wymagania dotyczące gwarancji: 
1) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 5 ___ lat, licząc od 

daty odbioru bez zastrzeŜeń całości zamówienia, tj. od daty podpisania protokołu bezusterkowego 
odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. 

2) Reklamacje dotycząca stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z naleŜytą starannością 
w terminie 14 dni od zgłoszenia. 

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi 
udzielonemu przez Wykonawcę. 

4) Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich 
producentów i liczone będą równieŜ od daty odbioru bez zastrzeŜeń całości zamówienia. 

5) Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres opisany powyŜej, 
a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają, co najmniej okresowi gwarancji 
udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji” i Wykonawcę. 

5. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 
1) Formularz rozliczeniowy - załącznik nr 1.1. 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4. 
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5. 
5) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 6. 
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3. 
7) Oświadczenie o stosowaniu oczyszczalni ścieków legitymujących się pełnym raportem z badań 

zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 a w szczególności zgodnie z załącznikiem B – procedura 
badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję 
Europejską  – załącznik nr 7. 

8) Zestawienie zastosowanych kompletnych fabrycznie nowych przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 – załącznik 8. 

9) Dowód wniesienia wadium. 
10) Zaparafowany wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
11) Pozostałe dokumenty wymagane w pkcie 8 oraz 13 IDW. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ______________________________________________ 
NIP: ___________________ 
REGON: ________________ 
Adres na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: _______________________ 
Strona internetowa Wykonawcy: _______________________  
Osoba Wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ___________________________ 
numer telefonu: ___________________ 
numer faxu: ______________________ 
e-mail: __________________________ 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

 

Załącznik nr 1.1 do IDW – WZÓR FORMULARZA 
ROZLICZENIOWEGO 

 

 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

F O R M U L A R Z  R O Z L I C Z E N I O W Y  
 

na realizację zadania: pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 
 

Lp. 
Oczyszczalnia PBOŚ 

zaprojektowana 
Ilość 
[szt.] 

Cena 
jednostkowa bez 

podatku VAT 
[zł] 

Cena razem 
bez podatku 

VAT  
[zł] 

Cena razem 
z podatkiem 

VAT 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 

1. Obsługująca gospodarstwo 
domowe do 3 mieszkańców 

4    

2. 
Obsługująca gospodarstwo 
domowe do 4 mieszkańców 

21    

3. 
Obsługująca gospodarstwo 
domowe do 5 mieszkańców 17    

4. Obsługująca gospodarstwo 
domowe do 6 mieszkańców 

6    

5. 
Obsługująca gospodarstwo 
domowe do 7 mieszkańców 

3    

6. 
Obsługująca gospodarstwo 
domowe do 8 mieszkańców 1    

7. 

Obsługująca budynek 
uŜyteczności publicznej 
i gospodarstwa domowe do 
38 RLM 

1    

8. RAZEM 53  * * 
 

* - Do przeniesienia do zał. 1 do IDW – FORMULARZ OFERTY 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 
 

Uwaga! 

We wszystkich wypełnionych pozycjach naleŜy podać ceny oczyszczalni. Wszystkie typy ze wskazanych fabrycznie 
nowych i kompletnych urządzeń, muszą być wymienione w pełnym raporcie lub raportach z badań wykonanych przez 
notyfikowane laboratorium wymienione na stronie KE 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327 

 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

 

Załącznik nr 2 do IDW – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTEPOWANIU 

 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E  O  S P E Ł N I E N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  

W  P O S T Ę P O W A N I U  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.1.2013, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice”, stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 
1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 
poz. 759 ze zm.), oświadczam(y), Ŝe spełniam(y) warunki pozwalające na ubieganie się o udzielenie 
przedmiotowego zamawiania, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
W załączeniu znajdują się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

− Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 
i doświadczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.2, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do IDW; 

− Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.3, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie 
i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do IDW. 

− Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.3 - załącznik nr 6 do IDW. 

− Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego 
zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
i finansowej, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.4,. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia, dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będą spełnienie danego warunku). 

− Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie 
mniejszą niŜ 300 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, / 
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek 
podmiot(y) na którego(ych) zdolnościach finansowych polega Wykonawca, potwierdzająca wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego(ych) podmiotu(ów) nie mniejszą niŜ 300 000,00 
PLN. 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

 

Załącznik nr 3 do IDW – WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.1.2013, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas 
z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
 
 
 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

 

Załącznik nr 4 do IDW – WZÓR WYKAZU WYKONANYCH ROBÓT 
 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
 
 

W Y K A Z  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  
 

Niniejszy wykaz obejmuje roboty budowlane wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, w tym co 
najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niŜ 500 000,00 zł brutto, którego 
przedmiotem była/y: 

c) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, lub 
d) roboty równowaŜne, za które zamawiający uzna, np.: 

− budowę/modernizację oczyszczalni ścieków, 
− budowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km, 
− budowę przepompowni ścieków. 

 

Lp. 
Odbiorca  
(miejsce 

wykonania) 

Przedmiot 
zamówienia/rodzaj 

robót 

Data 
wykonania 
zamówienia 
(rozpoczęcie-
zakończenie) 

Wartość 
zamówienia 

brutto 
[zł] 

Dokument 
potwierdzający, Ŝe 
zamówienie zostało 
wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki 

budowlanej 
i prawidłowo ukończone 

(nazwa dokumentu, 
nr strony oferty) 

1.      
2.      
3.      
4.      
….      
….      
….      

 
Niniejszy wykaz jest formą oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającą spełnienie jednego 

z warunków udziału w postępowaniu. 
 
Załączniki: 

− Dokumenty wymienione w kolumnie 6, potwierdzające Ŝe zamówienie zostało wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

 

Załącznik nr 5 do IDW – WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ 
UCZESTNICZYC W WYKONANIU 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIANIA 

 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
 
 

W Y K A Z  O S Ó B ,  K T Ó R E  B Ę D Ą  U C Z E S T N I C Z Y Ć  W  W Y K O N Y W A N I U  
Z A M Ó W I E N I A  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.1.2013, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice”, przekazuję wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia: 
 

 

Lp. Imię 
i nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie  Podstawa do 
dysponowania* 

1.      
2.      
3.      
4.      
….      
….      
….      

 
* - w odniesieniu do zapisów pkt 8 ppkt 2, 2) SIWZ 

Niniejszy wykaz jest formą oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającą spełnienie jednego z warunków udziału 
w postępowaniu. 

Uwaga: w przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, 
naleŜy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
Załączniki: 

− ____________________________________________ 
− ____________________________________________ 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 

 

 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

 

Załącznik nr 6 do IDW – WZÓR OŚWIADCZENIA, śE OSOBY, KTÓRE 
BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 

 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E ,  ś E  O S O B Y ,  K T Ó R E  B Ę D Ą  U C Z E S T N I C Z Y Ć  
W  W Y K O N Y W A N I U  Z A M Ó W I E N I A  P O S I A D A J Ą  W Y M A G A N E  

U P R A W N I E N I A  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.1.2013, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), Ŝe wymienione osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 

1. ______________________________________________________________ 
(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień) 

2. ______________________________________________________________ 
(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień) 

3. …………………….. 
 

posiada/ją/ wymagane w pkt 7 pkcie 1.3 IDW uprawnienia. 
Oświadczam(my), Ŝe w przypadku wyboru oferty, bezpośrednio przed podpisaniem umowy 

przedłoŜę(my) stosowne i aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień. (dokumenty te moŜna 
załączyć tez do oferty). 

 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 

 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

 

Załącznik nr 7 do IDW – WZÓR OŚWIWADCZENIA, śE 
ZASTOSOWANE PRZYDOMOWE 
BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
LEGITYMOWAĆ SIĘ BĘDĄ DOKUMENTEM 
WYSTAWIONYM PRZEZ NOTYFIKOWANE 
PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 
LABORATORIUM, POTWIERDZAJĄCYM 
ZGODNOŚĆ ZE ZHARMONIZOWANĄ 
NORMĄ EUROPEJSKĄ PN-EN12566-
3+A1:2009  

 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  O  Z A S T O S O W A N I U  O C Z Y S Z C Z A L N I  Ś C I E K Ó W  
L E G I T Y M U J Ą C Y C H  S I Ę  D O K U M E N T E M  P O T W I E R D Z A J Ą C Y M  Z G O D N O Ś Ć  
Z  N O R M Ą  P N - E N 1 2 5 6 6 - 3 + A 1 : 2 0 0 9  W Y D A N Y M  P R Z E Z  L A B O R A T O R I U M  

N O T Y F I K O W A N E  P R Z E Z  K O M I S J Ę  E U R O P E J S K Ą  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.1.2013, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), Ŝe oferowane przydomowe biologiczne 
oczyszczalnie ścieków są kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom 
na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, co potwierdza załączony do naszej oferty pełny raport 
z badań wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską: 

 
nazwa laboratorium: ................................ 
adres: ................................... 
kraj: ...................................... 
 

Załączniki: 
− pełny raport badań PBOŚ, potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, 

załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium 
notyfikowane przez Komisję Europejską i znajdujące się na liście Komisji Europejskiej dostępnej pod 
adresem: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=13832
7, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń.  

− Wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ 
j/w. 

 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice” 

 

Załącznik nr 8 do IDW – WZÓR ZESTAWIENIA PRZYDOMOWYCH 
BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW ZGODNYCH Z NORMĄ PN-
EN12566-3+A1:2009, JAKIE ZOSTAJĄ 
ZAMONTOWANE WE WSKAZANYCH 
LOKALIZACJACH W TRAKCIE REALIZACJI 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIANIA 

 

 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
 
 
Z E S T A W I E N I E  Z A S T O S O W A N Y C H  K O M P L E T N Y C H  F A B R Y C Z N I E  N O W Y C H  

P R Z Y D O M O W Y C H  B I O L O G I C Z N Y C H  O C Z Y S Z C Z A L N I  Ś C I E K Ó W  
Z G O D N Y C H  Z  N O R M Ą  P N - E N  1 2 5 6 6 - 3 + A 1 : 2 0 0 9  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Stoszowice”, przekazuję zestawienie zastosowanych kompletnych fabrycznie nowych przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 
 
 

 

Lp. 

Numer 
geodezyjny 

działki, 
obręb 

Liczba osób (RLM), 
które będą korzystać 

z PBOŚ – wg 
zestawienia zawartego 

w programie 
funkcjonalno-

uŜytkowym 

Typ zastosowanej PBOŚ 
(nazwa / nr katalogowy 

nadany przez producenta 
PBOŚ) 

Nominalna 
wydajność 

zastosowanej 
PBOŚ 
[RLM] 

od do 

1.      
2.      
3.      
….      
….      
….      

 
Załączniki: 

− Opis proponowanych do zastosowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 
wykazanych w załączniku nr 8 do oferty, zawierający w szczególności schemat technologii obiegu 
ścieków oraz opis elementów oczyszczalni z jednoznacznym wskazaniem elementu „hybrydy”, 
o której mowa w Tomie III - PFU niniejszej SIWZ. 

 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

____________________________________ 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 

 


