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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-UŻYTKOWY 

 
 
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 należy 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 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 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
 
Efekt rzeczowy: końcowy efekt wykonanego zadania, wykonana inwestycja w sensie 

zaprojektowania i wybudowania 33 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 
zgodnych z normą PN-EN 12566-3 

 
Efekt ekologiczny: wskaźnik, który określa w sposób mierzalny pozytywny wpływ zadania na 

środowisko tj. sumę korzyści dla środowiska wynikającą z realizacji zadania tj. 
redukcję zanieczyszczeń oraz osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie należy 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 

 
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 

887-16-35-220 

890718455 

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

Nazwa zamówienia 
„Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” 

Nr ref.: RR.271.6.2014 

Rodzaj zamówienia 
Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych 

Tryb udzielenia 
zamówienia 

Przetarg 

nieograniczony 

 

Kody CPV: 
71320000-7  Usługi inżynieryjne 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 
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
71352000-0 Usługi badania podłoża 
71353000-7 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Geotechniczne-uslugi-inzynieryjne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-badania-podloza
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-badania-wierzchniej-warstwy-gleby
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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: 887-16-35-220 
e-mail: gmina@stoszowice.pl 

strona internetowa: www.stoszowice.pl, www.stoszowice.probip.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek - 730 – 1530, środa - 730 – 1700, piątek 730 – 1400 

 

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 2013 r. poz. 907 ze zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej 
ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  
 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 276494 - 2014 z dnia 20.08.2014 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.271.6.2014. 

2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej 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 również umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, będą sporządzone w języku polskim. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia 
w częściach. Wykonawcy musi złożyć ofertę na cały zakres zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 Pzp.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 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. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

5 186 000 euro. 

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

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

mailto:gmina@stoszowice.pl
http://www.stoszowice.pl/
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2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 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, niezależnie od innych 

skutków przewidzianych prawem. 

13. Zamawiający żąda 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. 

14. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 ze zm.), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 231 ze zm.), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1692 ze zm.), 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735 ze zm.), 

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-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.), 
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 2013 r. nr 1409 ze zm.), 

h) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze 

zm.). 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę, polegające 

na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie, montażu, podłączeniu i uruchomieniu 33 sztuk 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 

12566-3.  

Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, potwierdzającym 
zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję 

Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
wykonywania badań przez laboratorium akredytowane lub osoby prywatne. 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=directive.notifiedbody&dir_id=33.  

Pełny raport odnosi się do wszystkich badań określonych normą PN-EN 12566-3, tj.: 
 wodoszczelności - dla każdej oferowanej wielkości oczyszczalni z typoszeregu (nie zaś dla 

poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu) (załącznik A normy PN-EN 12566-3); 

 skuteczności oczyszczania ścieków (efektywności) - dla jednego typu oczyszczalni z typoszeregu do 

którego należą oczyszczalnie oferowane (załącznik B normy PN-EN 12566-3). W badaniach zgodnie 
z rozporządzeniem winny być podane stężenia zanieczyszczeń (tj. BZT5, ChZT, zawiesina) ścieków 

surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową; 

 wytrzymałości konstrukcyjnej – dla warunków suchych i mokrych lub wykonany metodą obliczeniową 

obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia, wykonany dla jednego typu oczyszczalni 
z oferowanego typoszeregu; w związku z tym, że badaniu temu podlegają zwykle urządzenia największe 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
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z rodziny (typoszeregu), raport może dotyczyć zarówno oczyszczalni z danego typoszeregu, która jest 

oferowana przez Wykonawcę (objęta ofertą), jak też typu oczyszczalni nie objętej ofertą jednak 

należącej do tego samego typoszeregu, do którego należą oferowane oczyszczalnie; raport ma dotyczyć 
oczyszczalni, nie zaś pojedynczego zbiornika (załącznik C normy PN-EN 12566-3); 

 trwałości (badanie materiału) – określający właściwość materiału, z którego wykonane są oferowane 

PBOŚ (rozdział 6.5 normy PN-EN 12566-3). 
Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności 

oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie w/w dokumentu jednoznaczne jest 

z możliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE”. Zamawiający nie dopuszcza PBOS, które producent 
zmienił konstrukcyjnie względem PBOŚ jakie były badane przez laboratorium notyfikowane – Zamawiający 

wymaga oczyszczalni zbadanych zgodnie z zapisami normy PN-EN 12566-3.  
Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami.  

 

Wymaga się, aby dokument potwierdzający zgodności z normą PN-EN 12566-3 
wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. 

 

Do raportu należy załączyć wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono 
pełny raport badań PBOŚ j/w. 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach: Stoszowice, Przedborowa, 
Żdanów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Budzów – Gmina Stoszowice. Szczegółowy wykaz działek 

w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia zawiera Tom III – 

Program funkcjonalno – użytkowy (PFU).  
Do w/w PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu 

osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy. 
Na ogólną liczbę 33 szt. przydomowych oczyszczalni składa się: 

 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 1 mieszkańca, 

 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, 

 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, 

 6 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, 

 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, 

 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, 

 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkańców, 

 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkańców, 

 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 10 mieszkańców, 

 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwo domowe i agroturystykę o łącznej liczbie do 12 osób, 

 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 13 mieszkańców, 

 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców i budynek 

mieszkalno-gospodarczy o liczbie czasowo przebywających do 20 osób, 
 1 szt. oczyszczalni obsługująca świetlicę wiejską i gospodarstwa domowe o liczbie do 150 osób 

przebywających czasowo w świetlicy wiejskiej i do 20 mieszkańców tworzących gospodarstwa 

domowe, 

 1 szt. oczyszczalni obsługująca budynek przeznaczony na cele administracyjno-biurowe i gospodarstwa 

domowe o liczbie do 30 osób w budynku administracyjno biurowym, do 15 osób w sali gimnastycznej, 
do 3 osób w lokalach mieszkalnych. 

Z uwagi na zróżnicowanie gospodarstw domowych pod względem lokalizacji, ilości osób i specyfiki 
prowadzonej działalności, wymaga się, aby dobór typu, wielkości oczyszczalni, sposobu jej posadowienia 

oraz układu wprowadzania ścieków do odbiornika, poprzedzony był szczegółową analizą ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków uwzględniając charakterystykę dopływu ścieków z poszczególnych obiektów, 

warunków przestrzennych na działkach oraz ukształtowania terenu, na którym instalacja będzie 

posadowiona, możliwych odbiorników ścieków oczyszczonych oraz warunków gruntowo-wodnych. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być tak zaprojektowane, aby każda oczyszczalnia ścieków była 

technicznie dostosowana do warunków gruntowo-wodnych występujących na poszczególnych działkach 
ewidencyjnych, na których planowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pod uwagę należy wziąć także 

źródło zaopatrzenia budynku w wodę pitną oraz głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku. 
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4.2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu indywidualnie dla każdej wskazanej w niniejszej SIWZ 

nieruchomości lub grupy nieruchomości, na której(ych) ma być realizowana PBOŚ obsługująca dany 
obiekt, celem rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych 

(uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych oraz ogólnych parametrów przepuszczalności 

gruntów pod projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Stoszowice, realizowanych 
w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”. 

Wyniki badań winny być przedstawione w formie opinii geotechnicznej. 

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 2013 r. poz. 1232 ze zm.), uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie dla obiektów, dla których jest ono wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi, skutecznym 

zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu budowy, w przypadkach, gdy do użytkowania można 
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 również wykonanie wszelkich niezbędnych wniosków, badań (w szczególności badań 
mających na celu opracowanie opinii geotechnicznych dla każdej planowanej PBOŚ), analiz, operatów 

(w szczególności operatów wodnoprawnych), 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, montaż, podłączenie i uruchomienie 33 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków (PBOŚ) z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków 
oczyszczonych oraz w przypadkach, gdy to będzie niezbędne dla prawidłowej pracy PBOŚ, w ramach 

zamówienia także zakup, dostarczenie, montaż 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 demontażowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (test jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 1409 ze zm.), łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą opatrzoną klauzulami nadającymi jej cechy dokumentu. 

6. Sprawowanie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 

7. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla przedstawicieli użytkowników wszystkich 33 sztuk 

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 należy 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.). 

11. Zestawienie zrealizowanych obiektów /urządzeń/ opracowań wraz z zestawieniem wszystkich 

wykonanych PBOŚ, zawierającym dane określone szczegółowo w Tomie III - Program Funkcjonalno –
Użytkowy. 

12. Wyniki badań, wykonanych przez akredytowane laboratorium, ścieków oczyszczonych z 10% 
(wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, 

potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie warunków, jakie należy 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 
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poz. 984 ze zm.). Wyniki winny być uzyskane przez Wykonawcę oraz przekazane i przedstawione 

Zamawiającemu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów 
z tym związanych, w tym także czynności niewymienionych w sposób wyraźny w niniejszej SIWZ, jeżeli 

ich wykonanie jest potrzebne do dochowania właściwych standardów sztuki budowlanej, a także jeżeli są 
one niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub zabezpieczenia robót już wykonanych, w tym 

w szczególności koszty: obsługi geodezyjnej, wynikające z zajęcia pasa drogowego, uzgodnień, prób, 

badań, ubezpieczenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania go w należytym stanie, oznakowania 
robót, zorganizowania zaplecza budowy oraz inne nakłady nie stanowiące wartości prac projektowych 

i wykonawczych, a niezbędne do wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia, 
należy objąć proponowaną ceną ofertową.  

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

Użytkowy. 

15. Podane w SIWZ, oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia poprzez np. wskazanie 
konkretnego produktu, urządzenia lub materiału (poprzez podanie jego nazwy lub nazwy producenta) 

lub konkretnego rozwiązania mają jedynie na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i nie 
ograniczają konkurencji. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających produkty, 

urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zaproponowane produkty, 

urządzenia, materiały lub rozwiązania posiadają parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione 
w dokumentacji przetargowej.  

16. W celu oceny równoważności zaoferowanych urządzeń, Wykonawca dołączy do oferty zgodnie z pkt 8 
ppkt 5, 2) SIWZ - opis rozwiązań równoważnych. 

17. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia.  

 

4.3. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne 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 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71352000-0 Usługi badania podłoża 

71353000-7 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby 

 

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 
30.09.2016 r., z tym, że osiągnięcie efektu rzeczowego tj. zaprojektowanie i wybudowanie 33 szt. 

przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3 w ramach czynności określonych 

w pkt. 4.2 podpunkt od 1 do 11 oraz podpunkt 13 w związku z podpunktem 14 - do 30.09.2015 r. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Geotechniczne-uslugi-inzynieryjne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-badania-podloza
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-badania-wierzchniej-warstwy-gleby
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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: 
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 należytą 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 również od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru 

końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. 
5)  Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, 

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 możliwość dokonania istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadkach: 
 Zmiany adresu lub siedziby Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

 Zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

 Zaniechania wykonania części robót – zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego 

poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych 

w kontrakcie/umowie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku: 

a) braku zgody lub rezygnacji właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych 
lub jeżeli 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), 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, 
c) wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób 

obiektywny wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejsza umową, 
 Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania 

wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na 

etapie zawarcia umowy), istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury, wydłużenie okresu 
gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 

 Zgody obu Stron, dopuszcza sie możliwość zmiany terminu umownego o czas trwania okoliczności 

wpływających na zmianę terminu, w momencie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności 
lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, tj. wystąpienie 

tzw. siły wyższej niemożliwej do przewidzenia i niemożliwej do zapobieżenia, w tym: działanie 
przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, 

zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieże itp.), przerwy 

w dostawie prądu i/lub wody, trwającej ponad 7 dni. 
 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 zależności 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, że którekolwiek z postanowień niniejszej umowy są 

nieważne lub bezskuteczne, wówczas strony zastąpią nieważne lub nieskuteczne postanowienie innym, 
ważnym i skutecznym, w sposób w pełni odzwierciedlający pierwotna wolę Stron. 

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

 Zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, 

jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

 Działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 

 Zmiany zakresu podwykonawstwa. 

Strony z powodów, jakie mogą wpłynąć na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają 
niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania prac w miejscu budowy.  

 

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

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnienie warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także 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, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych 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 jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na roboty 
budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków 

spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 (łącznie w ramach jednego 
zamówienia/kontraktu).  

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 (co najmniej jedna osoba) 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 (Dz. U. 
z 2006 r. nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

w zakresie obejmującym sieci, instalacje i urządzenia kanalizacyjne/sanitarne 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 jednego zamówienia, w skład którego 

wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków (łącznie w ramach jednego 
zamówienia/kontraktu). 

b) Projektant (co najmniej jedna osoba) 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 (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 
578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie obejmującym 

sieci, instalacje i urządzenia kanalizacyjne/sanitarne 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 niż 500 000,00 PLN, w skład której wchodziła budowa sieci wodociągowych lub 

kanalizacyjnych lub urządzeń/obiektów do oczyszczania ścieków. 
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c) Elektryk (co najmniej jedna osoba) posiadający  

 uprawnienia SEP do 1 kV E i D zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm.) lub 

równoważne obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej; 
d) Geolog (co najmniej jedna osoba) posiadający: 

 kwalifikacje odpowiedniej kategorii w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania 

pracami geologicznymi, umożliwiające wykonanie badań i opinii geotechnicznych na 

potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni 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 300 000,00 zł oraz środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 

300 000,00 zł.  

2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie 
spełnia", na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 8 IDW. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 

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

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. Z udziału w niniejszym 
postępowaniu wyklucza się także wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp). 

Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 Pzp), jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona 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 nieważna 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 2013 r. poz. 907 ze zm.), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie 
może być złożone łącznie (na jednym druku) w przypadku łącznego spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca 
składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu). 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

pkt 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, potwierdzających, że 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy 
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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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót (wystawionych przez odbiorcę robót), określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do IDW; 

 W wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej 

robotom wykazywanym dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w szczególności 
wskazać należy co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane, w skład którego wchodziła 

budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wytyczne normy 

zharmonizowanej PN-EN 12566-3 (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu), 
wykonanego przez Wykonawcę składającego ofertę. Zamawiający wymaga aby do wykazu 

załączyć dowody (wystawione przez odbiorcę robót) dotyczące co najmniej 1 zamówienia na 
roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni 

ścieków spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 (łącznie w ramach 
jednego zamówienia/kontraktu), co zamawiający uzna za załączenie dowodów dotyczących 

najważniejszych robót (chyba, że zamówienie to było wykonane na rzecz Zamawiającego, 

wówczas nie ma obowiązku przedkładania dowodu wykonania robót wynikających z tego 
zamówienia na rzecz Zamawiającego).  

 Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 4 do IDW) 

informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 
 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 

w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu 

wykonania tych robót na rzecz Zamawiającego. 

 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub 

gdy z załączonego dowodu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego zostały wykonane lub miały być wykonane roboty budowlane, o przedłożenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

 Wykaz robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego 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 oraz wykonanie opinii 
geotechnicznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

IDW. 
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli 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 - oświadczenie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW. 

W przypadku wyboru oferty, bezpośrednio przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda od 

wybranego Wykonawcy przedłożenia stosownych i aktualnych dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganych uprawnień w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, przez Wykonawcę lub przez podmioty, których dotyczą te dokumenty (dokumenty te 
można załączyć również do oferty).  

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, potwierdzających, że 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, do oferty należy dołączyć: 

1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł, w zakresie niezbędnym do wykazania 
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spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 7 

ppkt 1.4; 

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie 

mniejszą niż 300 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

W myśl § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ze zm.), Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazującego 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy, poprzez poleganie na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedłożenia informacji 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącej podmiotu, z którego 

zdolności finansowej Wykonawca korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającej 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową na kwotę 

nie mniejszą niż 300 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert oraz opłaconej polisy lub przy jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że 

podmiot na którego zdolności finansowej polega Wykonawca, jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 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 złożyć ten lub 

ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie danego warunku. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny/e dokument/y, 

który/e w wystarczający sposób potwierdzi/ą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunku/ów 
(art. 26 ust. 2c Pzp). 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione 

powyżej w ppktach 1) - 6) winny zostać złożone przez każdego z nich. 

Dokumenty wymienione w ppktach 2) - 6) winny zostać złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

Oświadczenie, o którym mowa w ppkcie 1) winno zostać złożone w formie oryginału. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 
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brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w ppktach 1) - 6) powyżej. 

5. W celu potwierdzenia, że 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 połączenia 

technologii złoża biologicznego i osadu czynnego, 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 (do opisu wraz z wykazem typów 
PBOŚ w ramach typoszeregu, można załączyć karty katalogowe, rysunki oferowanych PBOŚ). 

2) Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie, 

3) Deklaracja zgodności osadnika gnilnego ze zharmonizowana normą PN-EN 12566-1 lub 
PN-EN 12566-4 – jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie wydzielonych osadników gnilnych. 

6. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub te podmioty) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 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, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania 
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem (w myśl § 3 ust. 3 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 4 IDW, przedkłada (w myśl § 4 ust. 1 pkt 4 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane): 

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, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 
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, 10 i 11 ustawy Pzp. 

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

ppkt 8, 1) lit. B, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

10. Jeżeli w kraju miejsca 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, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
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kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 8 

ppkt 9 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż 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. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

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

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

13. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW.  

 
 

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia 

1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w myśl art. 23 ust. 3 ustawy Pzp). 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć 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 może być 

udzielone w szczególności: 
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

W każdym 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 upoważniony 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 innych 
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty (w myśl § 7 
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane). 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedłożyć 
Zamawiającemu stosowną umowę podpisaną przez wszystkich partnerów, regulującą współpracę grupy 

Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące 
postanowienia: 

1) oznaczenie czasu trwania porozumienia, obejmującego co najmniej okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi, 
2) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, 

3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców 
występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości, 

4) solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu 
zamówienia, 

5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 

6) ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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9.2. Podwykonawcy 

1. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda: 

1) wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzyć chce 
Podwykonawcom; 

2) podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Wykonawca podaje nazwy podwykonawców tylko 

w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby tego Podwykonawcy na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1. Jeśli Wykonawca nie powołuje się na zasoby innego podmiotu, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę jedynie części zamówienia, jakie chce powierzyć Podwykonawcom). 

Forma oświadczenia o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcom znajduje się w pkt 1 ppkt 10 

formularza oferty – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy Podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów (w tym Podwykonawców), na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 8 

ppkt 4, w części dotyczącej powierzanego zakresu zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany. 

5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 9.2 ppkt 5. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 9.2 ppkt 6, uważa się za akceptacje 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

9. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 9.1 ppkt 6 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 

9.1 ppkt 6.  

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 9.1 ppkt 6 uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. W przypadku o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

termin określony w pkt 9.1 ppkt 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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13. Zapisy punktów 9.1: od 4. do 12. stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 14 Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag 

wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w pkt 9.1 ppkt 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniem 

należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 14 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego lub do naliczenia kary 

umownej. 

21. Przepisy art. 143a-143d ustawy Pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471) ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). 

22. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
Dowodami niniejszymi są; 

1) oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o dokonaniu powyższej zapłaty; 

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia.  

Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych dowodów. 

23. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za 

wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie były one krótsze od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, 

a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego 
solidarnej odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji 

jakości oraz w okresie rękojmi. Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez 

Zamawiającego od Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) oświadczeń, o których mowa w pkt 
9.1 ppkt 2. 

24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. 
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25. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani są solidarnie do usuwania wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi. 

 

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

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy 

przekazują pisemnie na adres korespondencyjny podany w nagłówku niniejszej SIWZ lub/i za pomocą 
faksu na numer (74) 818 10 59 lub/i drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@stoszowice.pl. 

Wszystkie one powinny być opatrzone numerem sprawy RR.271.6.2014.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za wniesione 

z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z ich treścią. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp t.j. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. We wniosku 

należy podać w szczególności: 
 nazwę i adres Wykonawcy,  

 nr telefonu i faksu, e-mail,  

 imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania,  

 znak postępowania – RR.271.6.2014 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na tej stronie internetowej Zamawiającego - 
www.stoszowice.probip.pl (w myśl art. 38 ust. 2 ustawy Pzp). 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 
będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania (w myśl art. 38 ust. 1a ustawy Pzp). 

5. SIWZ można także 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 SIWZ. Zmiana może nastąpić 

w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – 

www.stoszowice.probip.pl oraz niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

(w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej Zamawiającego – 

www.stoszowice.probip.pl (w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp). 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SIWZ, o którym mowa w pkt 10 ppkt 4 IDW (w myśl art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 

8. Do kontaktów z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia: Radomira Fijałkowskiego, 
tel. 74 8164 523, fax 74 8181 059, e-mail: budownictwo@stoszowice.pl 

9. Zamawiający na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje organizowania zebrania 
Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

mailto:gmina@stoszowice.pl
http://www.stoszowice.probip.pl/
http://www.stoszowice.probip.pl/
http://www.stoszowice.probip.pl/
mailto:budownictwo@stoszowice.pl
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 6 000,00 PLN 
(słownie: sześć tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 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 szczególnie kwotę gwarancji /sumę 

gwarancyjną i termin ważności gwarancji (gwarancja terminowa). W treści dokumentu gwarancji 
bankowej nie może być klauzuli pozwalającej na odwołanie lub wygaśnięcie gwarancji przed upływem 

terminu jej ważności. 

4. Postanowienia pkt 11 ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt 11 

ppkt 2,lit. b i e. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, Oddział Budzów nr 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002, 

z dopiskiem: „wadium – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie 
Stoszowice, RR.271.6.2014”. Do oferty można załączyć kopię polecenia przelewu. 

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale. 

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego 

w pieniądzu za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie 

znajdzie się na koncie Zamawiającego. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. 

w Urzędzie Gminy Stoszowice, Sekretariat - pokój nr 12, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice.  

8. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 

9. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, tj:  

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw (chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie) – w sytuacji takiej Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (w myśl art. 46 ust. 4a 
ustawy Pzp).  

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, na jego wniosek. 

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
 wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, 

 wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, nie powoduje utraty wadium. 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 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. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 
ustawy Pzp, powoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.  

 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zaoferowaną jedną ceną wykonania całego 

przedmiotu zamówienia (art. 82 ust. 1 ustawy Pzp). 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu (np. koperta), 

opisanym w następujący sposób:  

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 
Gmina Stoszowice 

Stoszowice 97 

57-213 Stoszowice 
Oferta na realizację zadania: 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” 
RR.271.6.2014 

 

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
08.09.2014 r. godz. 1030 

 

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz uczestnictwa w przetargu, ponoszą 
Wykonawcy. 
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7. Oferta i załączniki do oferty powinny być sporządzone w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku 

polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści i przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego 

usunięciu bez pozostawienia śladów. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami miała format nie większy 
niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

(w myśl § 7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ze zm.). 

8. Oferta, oświadczenia i załączniki muszą być podpisana przez: 
 osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym, 

zgodnie z danymi ujawnionymi KRS – rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności 

gospodarczej lub podpisane przez Pełnomocnika.  
 osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż 

do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

9. Uprawnienie osób podpisujących ofertę i oświadczenia do ich podpisania, musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz 

z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych kopii. Treść 

pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. 
np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania 

oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. 

10. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 

i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW.  

11. 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. Oferent nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ. 

12. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie. 

13. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez 
osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

14. 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. 

15. Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane 
przed upływem terminu do składania ofert. 

16. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA 
OFERTY". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „ZMIANA OFERTY nr ___” . 

17. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę 

/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia 
oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (aktualny 

KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne -

pełnomocnictwo). Oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty musi być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą oświadczenie 

o wycofaniu oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY". 

18. 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 złożone w formie oryginału. Zgodność 
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
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potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

19. 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. 

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

21. Kompletna oferta musi zawierać kolejno: 

 

Wykaz złożonych dokumentów 
Strona 

oferty 

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

Formularz Rozliczeniowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 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. 
 

 Dowody dotyczące najważniejszych robót (wystawione przez odbiorcę robót), określające, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – min. dowody dotyczące co 

najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 

przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 
12566-3 (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu). 

 

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, 
 

 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznika nr 6 do niniejszej IDW, 

 

 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł. 

 

 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie 

mniejszą niż 300 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

 

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 każdego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania ofert.  

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

 

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 

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 – wg załącznika nr 7 do niniejszej IDW. 

 

 Pełny raport badań PBOŚ potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3, 

wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, znajdujące się na liście 

dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody
&dir_id=33, wydany 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, 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 połączenia 

technologii złoża biologicznego i osadu czynnego, o której mowa w Tomie III - PFU niniejszej 
SIWZ. 

 

 Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie  

 Deklaracja zgodności osadnika gnilnego ze zharmonizowana normą PN-EN 12566-1 

lub PN-EN 12566-4 – jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie wydzielonych osadników 

gnilnych 

 

Pisemne zobowiązanie (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty) podmiotów, 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. 

 

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,  

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do 
niniejszej IDW.  

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
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Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej IDW.  

 

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

 …  

Zaleca się zachować podaną powyżej kolejność składanych dokumentów. 

22. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron 
wchodzących w skład oferty. 

23. Zamawiający informuje, że 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

24. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity 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),  

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

26. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

 

14. MIEJSCE ORAZ TEREMIN SKADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice 
w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 0730 - 1530, w środy w godzinach 

0730 - 1700, w piątki w godzinach 0730 - 1400.  
Termin składania ofert upływa dnia 08.09.2014 r., godz. 1015, oferty złożone po tym terminie 

zostaną zwrócone Wykonawcy.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, sala posiedzeń, dnia 

08.09.2014 r., godz. 1030. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 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 każdorazowo poda obecnym: 

 stan koperty zawierającej otwieraną ofertę, 

 nazwę (firmy) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

 informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 8 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

10. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  
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15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto („wartość ogółem brutto” - wg formularza oferty), która 
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją 

w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza tj. 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 zależności od 
ilości RLM, wskazaną w formularzu rozliczeniowym stanowiącym do oferty Wykonawcy i wykonanym wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszej IDW.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca ustali cenę za całość zamówienia w jednej kwocie na Formularzu Oferty sporządzonym wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje zawarte w Tomie III 
niniejszej SIWZ. Wykonawca winien również 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, obejmować wszystkie koszty towarzyszące i wszystkie czynności 

związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.  

4. Ceną oferty jest „wartość ogółem brutto” wymieniona w Formularzu Oferty sporządzonym na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, oparta o wartość realizacji jednej PBOŚ, 

z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM, wskazaną w formularzu rozliczeniowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejsze IDW.  

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 złożenia 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. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w Tomie II niniejszej 

SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

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 złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

Zamawiający ustala, czy: 
 ofertę wniesiono w wymaganym terminie; 

 oferta jest zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz wymaganiami ustawy; 

 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

Najniższa cena 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
(waga kryterium) 

1. Cena (C) 100% 
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3. Sposób oceny: kryterium „cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej 

przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej IDW, jako „wartość ogółem brutto”. Ilość punktów (Ip) wyznacza się wg wzoru: 

 

Ip = 
Cena najniższa z oferowanych 

X 100 pkt 
Cena badanej oferty 

 

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

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

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

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości (w myśl § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ze zm.).  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy Wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty (w myśl art. 87 ust. 1 ustawy Pzp).  

10. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie; 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Wypełniając uprawnienie wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie 

(nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania), chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

12. W przypadkach opisanych w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający wyklucza Wykonawcę (z zastrzeżeniem 
art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp). Ofertę Wykonawcy wykluczonego, uznaje się za odrzuconą. Oferta 

spełniająca przesłanki art. 89 zostaje odrzucona. 

 
 

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; 

 przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie 

wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów; 
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 w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej – przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej; 

 wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dostarczyć Zamawiającemu oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 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 może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, 

jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu 

związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej 
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. 

5. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi TOM II niniejszej SIWZ.  

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Na podstawie art. 147 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto („wartości ogółem 
brutto”) podanej w formularzu oferty. 

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później 
niż do czasu zawarcia (podpisania) umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w: 

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

 gwarancjach bankowych;  

 gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 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 Roz-woju Przedsiębiorczości. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, tj: 
 w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;  

 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego;  

 przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 
być dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, Oddział Budzów nr 25 9533 1014 

2003 0000 0185 0002 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, PBOŚ II, 
nr sprawy RR.271.6.2014”. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać 

zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Jeżeli 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 
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o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

10. Zabezpieczenie należytego 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 należycie wykonany, 

b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może 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, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ma sumę nie niższą niż 

300 000,00 PLN. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać ww. ubezpieczenie, 
tak, aby obejmowało ono cały okres realizacji umowy. Brak polisy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia 

od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądania 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 może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień 
niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. Zastosowanie maj 

a także następujące przepisy wykonawcze: 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 r. nr 48 poz. 280 ze zm.), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich 
rozliczania (Dz. U. z 2010 r. nr 41 poz. 238 ze zm.). 
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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 - Formularz Oferty  

Zał. nr 1.1. - Formularz Rozliczeniowy  

2. Załącznik nr 2 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4 Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych. 

5. Załącznik nr 5 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

niniejszego zamówienia. 

6. Załącznik nr 6 
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia.  

7. Załącznik nr 7 

Oświadczenie, że 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, *do 
oświadczenia należy załączyć pełen raport (…)  

8. Załącznik nr 8 

Zestawienie przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków zgodnych z normą PN-EN12566-3, jakie zostaną 

zamontowane we wskazanych lokalizacjach w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia. 

9. Załącznik nr 9 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej. 

10. Załącznik nr 10 
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia 

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

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. 

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

Uwaga: Wszystkie załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę (wyjątek stanowi załącznik nr 1.1. – 

Formularz Rozliczeniowy, którego załączenie i wypełnienie jest fakultatywne, niemniej jednak zalecane) 
i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nim zmian przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie 
dotyczy’’.  
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Załącznik nr 1 do IDW – FORMULARZ 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, udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

RR.271.6.2014, dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie 
Stoszowice”, oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę: 

 

netto: ______________________________________________________________ PLN 

(słownie:___________________________________________________________________________) 

należny podatek VAT: ______%, _______________________________________________ PLN 

(słownie:___________________________________________________________________________) 

Wartość ogółem brutto wynosi: __________________________________________ PLN 

(słownie:_______________________________________________________________) 

 
1. Oświadczamy, że:  

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie _____ 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) że 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 

żadnych zastrzeżeń; 
6) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 

7) akceptujemy postanowienia umowy, w tym termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

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

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

a) ______________________________________________________ 

b) …………………………….. 
powierzymy następującym Podwykonawcom: 

a) ______________________________________________________ 
b) …………………………….. 

10) wadium w kwocie 6 000 PLN (słownie: sześciu tysięcy złotych), zostało wniesione w dniu 
______________ r. w formie/formach: _______________________________________. 

2. Oferta została złożona 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 2013 r. poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
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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 

(wyrażone 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 zastrzeżeń 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 należytą starannością 

w terminie 14 dni od ich 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 również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 

5) Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres opisany powyżej, 
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 Wykonawcy 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 – załącznik nr 7. 

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

9) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej. – znacznik nr 9. 
10) Dowód wniesienia wadium. 
11) Pozostałe dokumenty wymagane w pkcie 8 oraz 13 IDW. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: _______________________________________________________________ 

NIP: __________________________________________________________________________________ 

REGON: _______________________________________________________________________________ 
Adres do korespondencji: _________________________________________________________________ 

Strona internetowa Wykonawcy: ___________________________________________________________ 
Osoba Wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ____________________________________________ 

numer telefonu: _________________________________________________________________________ 

numer faxu: ____________________________________________________________________________ 
e-mail: ________________________________________________________________________________ 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________ 

 
____________________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 

* niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 1.1 do IDW – FORMULARZ 

ROZLICZENIOWY 
 

 
 

 
 

 

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 (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” (RR.271.6.2014) 

Tabela 1. Cześć formularza rozliczeniowego dotycząca wykonania opinii geotechnicznych 
OPINIE GEOTECHNICZE 

Lp. Opinie geotechniczne 
Ilość 
[szt.] 

Cena jednostkowa (CJ) bez podatku 
VAT 
[zł] 

Cena razem (CR=CJ*Ilość) 
bez podatku VAT  

[zł] 

Cena razem (CRVAT=CR+VAT) 
z podatkiem VAT 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 

1. Opinia geotechniczna 33    

 

Tabela 2. Cześć projektowa i wykonawcza formularza rozliczeniowego 

Lp. Oczyszczalnia PBOŚ 
Ilość 
[szt.] 

PROJEKTOWANIE WYKONANIE  

Cena 
jednostkowa (CJ) 
bez podatku VAT 

[zł] 

Cena razem 
(CR=CJ*Ilość) 
bez podatku 

VAT  
[zł] 

Cena razem 
(CRVAT=CR+VAT) 

z podatkiem VAT 
[zł] 

Cena 
jednostkowa 

(CJ) bez 
podatku VAT 

[zł] 

Cena razem 
(CR=CJ*Ilość) 
bez podatku 

VAT  
[zł] 

Cena razem 
(CRVAT=CR+VAT) 

z podatkiem VAT 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
1 mieszkańca 

1       

2. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
2 mieszkańców 

4       

3. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
3 mieszkańców 

4       

4. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
4 mieszkańców 

6       

5. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
5 mieszkańców 

2       

6. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
6 mieszkańców 

4       

7. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
7 mieszkańców 

2       
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8. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
8 mieszkańców 

4       

9. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
10 mieszkańców 

1       

10. 
Obsługująca gospodarstwo domowe 
i agroturystyczne do 12 osób 

1       

11. 
Obsługująca gospodarstwo domowe do 
13 mieszkańców 

1       

12. 
Obsługująca gospodarstwo domowe 
i budynek mieszkalno-gospodarczy 
łącznie do 25 mieszkańców  

1       

13. 

Obsługująca budynek użyteczności 
publicznej tj. świetlicę wiejską - do 150 
osób i gospodarstwa domowe do 20 
mieszkańców 

1       

14. 

Obsługująca budynek użyteczności 
publicznej tj. byłą Szkołę Podstawową 
proponowaną do zmiany sposobu 
użytkowania na budynek 
administracyjno-biurowy - do 30 osób 
wraz z salą gimnastyczną – do 15 osób, 
i gospodarstwa domowe łącznie do 3 
mieszkańców 

1       

15. 

RAZEM 33 

 

 

 
(suma kwot 
z kolumny 5, 

wiersze od 1 do 14) 

 

 
(suma kwot 

z kolumny 6, wiersze 
od 1 do 14) 

 

 

 
(suma kwot 
z kolumny 8, 

wiersze od 1 do 14) 

 

 
(suma kwot 

z kolumny 9, wiersze 
od 1 do 14) 

16. 
 

(należy wpisać sumę kwot z kolumny 6, wiersz 15 i z kolumny 9, wiersz 15) 
 

Suma kwot z kolumny 5, wiersz 1 Tabeli nr 1 oraz kolumny 5 i 8, wiersz 15 Tabeli nr 2, stanowi kwotę do przeniesienia do zał. 1 do IDW – FORMULARZ OFERTY „netto:” 
Suma kwot z kolumny 6, wiersza 1 Tabeli nr 1 oraz wiersza 16 Tabeli nr 2, stanowi kwotę do przeniesienia do zał. 1 do IDW – FORMULARZ OFERTY „wartość ogółem brutto wynosi:” 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________ 

 
____________________________________ 

    podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 

Uwaga! 
Wszystkie pozycje tabeli 1 i 2, winny być uzupełnione (z wyjątkiem pozycji wypełnionych kolorem czarnym – kol. 4 i 7, wiersz 15 tabeli nr 2).  
Cena jednostkowa (CJ) bez podatku VAT to cena elementu zamówienia dotyczącego pojedynczej PBOŚ. 
Wszystkie niepodpisane strony formularza rozliczeniowego winny zostać zaparafowane. 
 



 

Załącznik nr 2 do IDW – OŚWIADCZENIE 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.271.6.2014, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II 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 2013 r. poz. 907 ze zm.), oświadczam(y), że spełniam(y) warunki pozwalające na ubieganie się 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli 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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika 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 wykonanie 
opinii geotechnicznych, projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg 
załącznika nr 5 do IDW. 

 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli 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 – wg załącznika nr 6 do IDW. 

 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
kwotę minimum 300 000,00 zł, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.4. 

 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 
zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

 
____________________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 
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Załącznik nr 3 do IDW – OŚWIADCZENIE 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.271.6.2014, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), że 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 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 
 

 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

 
____________________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 
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Załącznik nr 4 do IDW – WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 
 

 
 

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 pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym 
co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych 

oczyszczalni ścieków spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 (łącznie w ramach 
jednego zamówienia/kontraktu). 

 

Tabela nr 1. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Lp. 
Odbiorca  
(miejsce 

wykonania) 

Przedmiot 
zamówienia/rodzaj 

robót 

Data 

wykonania 
zamówienia 

(rozpoczęcie-

zakończenie) 

Wartość 
zamówienia 

brutto 
[zł] 

Dowody dotyczące 
najważniejszych robót  

(nazwa dokumentu, 
nr strony oferty) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.      

3.      

4.      

….      

….      

….      

 

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, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). 

 
Załączniki: 

 Dowody dotyczące najważniejszych robót (wystawione przez odbiorcę robót), określające, czy roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – min. dowody dotyczące co najmniej 1 zamówienia na 

roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków 

spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 (łącznie w ramach jednego 
zamówienia/kontraktu), o których mowa w kolumnie 6 tabeli nr 1. 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

 

____________________________________ 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 
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Załącznik nr 5 do IDW – WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ 
UCZESTNICZYC W WYKONANIU 

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.271.6.2014, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II 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.  
kierownik budowy 

 
   

2.  
projektant 

 
   

3.  
elektryk 

 
   

4.  
geolog 

 
   

….      

….      

….      

 

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, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). 

 
 

 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

 
____________________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 
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Załącznik nr 6 do IDW – OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ 
UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE 

UPRAWNIENIA 

 
 
 

 
 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E ,  Ż 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.271.6.2013, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), że wymienione osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 

1. ____________________________________________________________ (kierownik budowy) 
(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień) 

2. ____________________________________________________________ (projektant) 
(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień) 

3. ____________________________________________________________ (elektryk) 
(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień) 

4. ____________________________________________________________ (geolog) 
(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień) 

5. …………………………………… 

 
posiada/ją/ wymagane w pkt 7 pkcie 1.3 IDW uprawnienia. 

Oświadczam(my), że w przypadku wyboru oferty, bezpośrednio przed podpisaniem umowy 

przedłożę(my) stosowne i aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień w postaci 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub przez podmioty, 

których dotyczą te dokumenty (dokumenty te można załączyć również do oferty). 
 

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego 
podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). 

 
 

 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

 
____________________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 
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Załącznik nr 7 do IDW – OŚWIADCZENIE, ŻE 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  

 
 
 

 
 

 

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  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.271.6.2014, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), że oferowane przydomowe 

biologiczne oczyszczalnie ścieków są kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość 
podlegały badaniom na zgodność z normą PN-EN 12566-3, 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, wystawiony 

przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, znajdujące się na liście dostępnej pod 

adresem: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir

_id=33, wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń.  
 Wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ 

j/w. 

 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

 
____________________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
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Załącznik nr 8 do IDW – ZESTAWIENIE PRZYDOMOWYCH 
BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW ZGODNYCH Z NORMĄ PN-

EN12566-3, 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  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.6.2014, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, przekazuję zestawienie zastosowanych 

kompletnych fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 
12566-3. 

 
 

Lp. 

Numer 

geodezyjny 
działki, 

obręb 

Liczba osób (RLM), 

które będą korzystać 
z PBOŚ – wg 

zestawienia zawartego 

w programie 
funkcjonalno-

użytkowym 

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 połączenia złoża 
biologicznego i osadu czynnego, o której mowa w Tomie III - PFU niniejszej SIWZ. 

 Opis rozwiązań równoważnych (jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie). 

 Deklaracja zgodności osadnika gnilnego ze zharmonizowana normą PN-EN 12566-1 lub 

PN-EN 12566-4 – jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie wydzielonych osadników gnilnych 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  

 
____________________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, RR.271.6.2014 

 

Załącznik nr 9 do IDW – LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ 
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE 

NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
 

 
 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 
L I S T A  P O D M I O T Ó W  N A L E Ż Ą C Y C H  D O  T E J  S A M E J  G R U P Y  K A P I T A Ł O W E J  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.6.2014, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, przedkładam listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej:  

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ………………………………………… 

 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  
 

____________________________________ 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A  O  T Y M ,  Ż E  W Y K O N A W C A  N I E  N A L E Ż Y  D O  G R U P Y  
K A P I T A Ł O W E J  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.6.2014, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, informuję, że nie należę do grupy kapitałowej 

 

 
 

Miejscowość, ______________, dn. _________________  
 

____________________________________ 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 



 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, RR.271.6.2014 

 

Załącznik nr 10 do IDW – OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW 
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Ó W  W S P Ó L N I E  U B I E G A J Ą C Y C H  S I Ę  
O  U D Z I E L E N I E  Z A M Ó W I E N I A  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.6.2014, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), że w przypadku udzielenia 
nam zamówienia dla wspomnianego zadania, zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji 

niniejszego zamówienia. Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zmówienia, 
nie krócej jednak, niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem zgłaszania wad. 

Będziemy solidarne odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym, realizację 
zamówienia.  

Wspólnie ustanawiamy Lidera firmę ______________________________, który będzie w naszym 

imieniu występował we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto 
ustanawiamy ______________________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 
Jeżeli Nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 

zamówienia, przedstawimy Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców 

występujących wspólnie.  
Poniżej przedstawiam informację o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia: 
 

 Nazwa 

Imię i nazwisko 
osoby 

upoważnionej do 
reprezentowania 

Adres Telefon 

Podpis /Podpisy 

osób prawnie 
upoważnionych 

przedstawicieli 
każdego 

z partnerów 

Lider      

Partner 1      

Partner 2      

Partner 3      

…      

 

 

 

Miejscowość, ______________, dn. _________________ 

 
____________________________________ 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka 

 


