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Gmina Pakosławice 

Urząd Gminy w Pakosławicach 

Reńska Wieś 1 , 48-314 Pakosławice 

tel. 77 4357614, faks 77 4357614 wewn. 102 

ug@pakoslawice.pl; promocje@pakoslawice.pl 

www.pakoslawice.pl 

 

Nr zamówienia RGiR.271.02.2014.ES 

Reńska Wieś, 01.07. 2014 r. 

 

 

 

S P E C Y F I K A C J A 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych 

( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zwanej w dalszej treści 

ustawą Pzp 

na zadanie: 

 

BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW 

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

 

 

http://www.pakoslawice.pl/
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiający: 

Gmina Pakosławice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pakosławice 

48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 1 

NIP 7532433192 

tel. 77 435 76 14 faks 77 435 76 14 wew. 102 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 

1473 oraz z 2014 r. poz. 423) na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków”, współfinansowanych ze środków NFOŚ i GW. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia : 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, z 

zastosowaniem technologii: niskoobciążonego osadu czynnego i złoża zanurzonego, zwanych dalej 

(PBOŚ), w ramach realizacji zadania pn. .Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków. 

Zadanie obejmuje budowę 55 sztuk PBOŚ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego 

funkcjonowania w następujących miejscowościach: 

- Bykowice - 17 szt (z dokumentacji należy wyłączyć nr posesji 2 i 15), 

- Biechów - 7 szt., 

- Biechów-Godkowice - 4 szt., 

- Biechów-Radowice - 3 szt., 

- Korzekwice - 11 szt., 

- Słupice - 10 szt., 

- Goszowice-Śmiłowice - 3 szt. 

Zakres robót obejmuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z 

przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych 

(kolektor), zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Wymaga 

się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była 

nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy. 
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2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej, jak również w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, które stanowią integralną część umowy. Szczegółowy zakres robót i wymagań 

określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

oraz projekt umowy stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. W dokumentacji technicznej , 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, itp. wskazanie nazw producentów i 

typów urządzeń zastosowano jako przykład. Jako urządzenia równoważne rozumie się 

oczyszczalnie przydomowe zgodne z normą PN EN 12566-3+A1:2009, a co za tym idzie – te, 

które na dzień składania ofert posiadają komplet raportów określonych normą PN EN 12566-

3+A1:2009. Wymagania dotyczące równoważności określono w załączniku nr 2 do SIWZ. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 

a) wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy, 

b) przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni, 

c) przeszkolenie użytkowników, dostarczenie instrukcji obsługi, wykonanie badań 

skuteczności oczyszczonych ścieków, 

d) uporządkowanie placu budowy do stanu pierwotnego (wywóz nadmiaru gruntu, niwelacja 

terenu), 

e) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2.2. Wymagania jakościowe 

PBOŚ – należy przez to rozumieć Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków, w treści SIWZ 

zwane również w skrócie oczyszczalnią, zbiornikiem lub zespołem urządzeń. 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 ze zm.) jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu 

wykonawczego. 

Kompletna PBOŚ oferowana dla Zamawiającego musi spełniać normy PN-EN 12566-3+A1:2009 

i być znakowana znakiem CE. 

Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań PBOŚ, zgodnym z normą PN 

EN 12566-3+A1:2009 wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Do 

oferty należy dołączyć deklarację właściwości użytkowych oraz komplet raportów określonych  normą 

PN-EN 12566- 3+A1:2009. Wszystkie raporty na zgodność z normą PN EN 12566-3+A1:2009 muszą 
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być wystawione wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską. Jako  

uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający za spełniające uzna wyłącznie 

te jednostki, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=1

38327. 

2.3. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. 

2.3.1. Zamawiający wymaga, by okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosił: – 

minimum 6 lat, licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Jeżeli na poszczególne 

materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż wskazany powyżej, 

okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez 

producenta. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuje również kompletną oczyszczalnię 

przydomową, wraz z całym osprzętem, systemem napowietrzania oraz sterowania. W okresie 

gwarancji Wykonawca ma obowiązek do naprawy tych elementów oczyszczalni, które ulegną 

zepsuciu lub zużyciu. 

W terminie 30 dni przed zakończeniem okresu gwarancji, zostanie dokonany przegląd 

wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych w ramach niniejszej umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad i usterek przydomowych 

oczyszczalni ścieków stwierdzonych podczas przeglądu w terminie do dnia upływu okresu 

gwarancji. 

2.3.2. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej, przy opisywaniu przedmiotu 

zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować 

wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy 

urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Ciężar 

udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez 

Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane z 

częstotliwością zgodną z wymaganiami technicznymi producenta dla zaoferowanego typu urządzeń. 

2.3.3. Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych PBOŚ 

wykonawca załączył do oferty Certyfikat DIN EN ISO 9001:2008 dla producenta PBOŚ w zakresie 

wysokich standardów produkcji. 

2.4.Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

 

45232421 -9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45232423     Roboty w zakresie przepompowni ścieków 

45232440     Roboty w zakresie  budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
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2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą miały miejsce wówczas, gdy 

nastąpi możliwość wykonania dodatkowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, nie 

objętych zamówieniem i polegać będzie na powtórzeniu tego samego zamówienia. Wartość zamówień 

nie będzie przekraczać 30% wartości zamówienia podstawowego. 

2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2014 r. 

Za moment zakończenia realizacji zamówienia uważać się będzie datę podpisania końcowego 

protokołu odbioru robót po zakończeniu całego zakresu robót. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

4.1. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy pzp 

spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

4.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 

w pkt 5 niniejszej specyfikacji. 

1) WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia 

niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on 

doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres działalności 

jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. 

należytą realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na budowie przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków w ilości 55 sztuk każde zamówienie (potwierdzone dokumentami, że roboty te 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). 

2) DYSPONOWANIE ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM i OSOBY ZDOLNE DO 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 

Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie: 

a) Kierownik budowy posiadający: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

3) SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej 

wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 

PLN /sto tysięcy/. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca winien wykazać, że posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN /pięćset tysięcy/. 

Jeśli wartości podane w dokumentach będą w walutach innych niż PLN, Wykonawca winien dokonać 

przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

na dzień wystawienia dokumentu. 

4.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

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). Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 

zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia. 

4.5. Podwykonawcy 

1) Zgodnie z a rt. 36 ust.4. ustawy pzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca w formularzu ofertowym 

określił zakres zamówienia (część), którą zamierza powierzyć w podwykonawstwo. 

2) Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 6 i 7 projektu umowy 

stanowiącego integralną część specyfikacji. 

4.6. Oferty wspólne 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
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1. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna 

dokładnie określać zakres umocowania. 

2. Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron cel działania, sposób ich 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób 

odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). 

3. W odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład 

konsorcjum musi złożyć dokumenty oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy. 

4.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem  (liderem 

konsorcjum). 

5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w 

miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników 

konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. 

6. Na podstawie §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 (Dz. U. poz.231), 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, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE NALEŻY 

DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ . 

5.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - załącznik nr 3 do SIWZ, 

b) oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ, 

c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 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 6 do SIWZ, 
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d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia, a także wymaganych uprawnień – załącznik nr 8 do SIWZ, 

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, 

e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - 

załącznik nr 4 do SIWZ, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

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

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

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym 

powyżej. 
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5.3. Podmioty zagraniczne 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

2. 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 decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

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

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

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

5.4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. 

a) deklaracja właściwości użytkowych dla oferowanych oczyszczalni przydomowych,  

b) Raporty z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 

12566-3+A1:2009, tj.: 

 wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, w tym zakresie 

Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wodoszczelności dla oczyszczalni o 

RLM6, RLM10, RLM15, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z 

załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą 

„A.1” przedmiotowej normy; 

 wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni, dla założonych przez 

Zamawiającego warunków gruntowych wilgotnych; w tym zakresie Zamawiający 

wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez 

laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C”, wg metody „C.6” normy 

PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków gruntowych wilgotnych;     

 efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina, N, P, NH4-N. 

Uwaga: w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia 

zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. 

Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009), aby badanie 

efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane, zaś 

raport efektywności oczyszczania powinien zawierać szczegóły przeprowadzonych 
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badań dla wszystkich 38 tygodni badanego ścieku na wlocie, jak i wylocie z 

oczyszczalni; 

 trwałości dla materiału, z jakiego wykonana jest oferowana oczyszczalnia, 

określonego w rozdziale 6.5 normy PN EN 12566-3+A1:2009.  

 

5.5. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru nr 1 ), 

b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 

c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie 

wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). 

5.6. Forma dokumentów. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 30.000 PLN /trzydzieści tysięcy/, 

które należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych przed terminem składania ofert, a dowód wniesienia wadium należy załączyć do 

oferty. 

6.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek depozytowy 

Zamawiającego: 62 8872 0003 0022 8286 2000 0030. 

„Wadium – Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” 

6.3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym 

terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

6.4. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostaje odrzucona. 

6.5. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.6. 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. 

Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 
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7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

7.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia podanego w złożonej ofercie w formie lub formach 

określonych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota wpłaconego wadium 

zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wniosek wykonawcy. 

7.2. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek depozytowy Zamawiającego: 

62 8872 0003 0022 8286 2000 0030. 

7.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w 

następujący sposób: 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni 

po protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy a pozostała część 30% w 

terminie 15 dni po upływie rękojmi. 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

8.1. Forma i sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2. Podpis osoby/osób upoważnionych winien być złożony wraz z pieczątką imienną lub w sposób 

czytelny pozwalający na identyfikację osoby podpisującej. 

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

4. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym: 

_____________________________________________________________________________ 

Gmina Pakosławice 

48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 1 

OFERTA W PRZETARGU NA: 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ” 

Nr sprawy RGiR.271.02.2014.ES 

nie otwierać przed dniem: 08.08.2014 r. godz. 1000 

___________________________________________________________________________ 

5. Wskazane jest, aby na opakowaniu oferty znajdowały się także dane adresowe Wykonawcy, gdyż 

zgodnie z art.84 ust.2. ustawy Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić ofertę 

Wykonawcy, jeśli zostanie złożona po upływie terminu składania ofert. 

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być złożone wraz z ofertą i umieszczone wewnątrz 

opakowania. 

7. W interesie Wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed 

otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 
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8. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną. 

9. W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed zdekompletowaniem, więc należy 

zadbać, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych, nieoznaczonych kartek. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 

pod warunkiem, że Zamawiający przed terminem składania ofert otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 

oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

13. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. 

14. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

9.1. Składanie ofert. 

a) Oferty należy składać do dnia 08. 08. 2014 r. do godz. 1000
 w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Sekretariacie Urzędu Gminy w Pakosławicach, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, pokój Nr 5. 

b) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy w trybie art.84 ust.2. 

ustawy. 

9.2. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08. 08. 2014 r. o godz. 1030
 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Pakosławicach, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice pokój Nr 5. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 

- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). 

10.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 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. 
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10.3. Wykonawca ustali cenę za całość zamówienia w jednej kwocie na Formularzu Oferty 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje zawarte we wszystkich 

załącznikach dołączonych do niniejszej SIWZ. 

10.4. Ceną oferty jest kwotą brutto wymieniona w Formularzu Oferty. 

10.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 8 do SIWZ. 

11. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY. 

11.1. 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. 

11.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

Lp. Kryterium Waga Sposób punktowania 

1. Cena brutto [zł], dobowa energochłonność 

[kW/RLM] 

100% Ilość punktów = C+E 

 

A. Cena oferty (C) 65,00% C = (cena najniższa/cena oferty badanej)x65 

B. Energochłonność (E) 35,00% E = (najwyższa dobowa energochłonność – dobowa 
energochłonność badanej oferty) / (najwyższa dobowa 

energochłonność  - najniższa dobowa energochłonność) x 

35 

 

11.3. Dla wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie zastosowany wzór: 

Ilość punktów = C+E 

Ilość punktów wyznacza się jako sumę punktów uzyskanych za kryterium „cena” 

i „energochłonność”. 

 

11.4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy (Wykonawcom), który 

uzyska najwyższą ilość punktów (Ip). 

11.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takich samych parametrach, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

11.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 
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12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

12.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie: 

- drogą elektroniczną na adres: ug@pakoslawice.pl; promocje@pakoslawice.pl; 

- pisemnie, na adres Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Pakosławicach, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice. 

- faksem nr 77 4356714 wew. 102 

Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, pytania, wyjaśnienia przekazane do Zamawiającego 

za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 

dotrze do Zamawiającego na właściwy adres i w godzinach pracy urzędu, przed upływem 

wyznaczonego terminu. 

Zawiadomienia, wnioski, pytania, wyjaśnienia przekazywane za pomocą faksu lub 

poczty elektronicznej muszą być przekazane również w formie pisemnej. 

12.2. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie 

drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym 

przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

12.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 

domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres pocztowy, 

mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. W przypadku uzupełniania 

dokumentów na podstawie art. 26 ust 3, dla zachowania wyznaczonego terminu na 

uzupełnienie dokumentów uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 

Zamawiającego na właściwy adres i w godzinach pracy urzędu, przed upływem 

wyznaczonego terminu. 

12.4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o 

przekazanie SIWZ. 

12.5. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Pakosławice, 

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice w godzinach urzędowania Zamawiającego. 
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12.6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. 

12.7. Wykonawca może zwracać się pisemnie lub droga elektroniczną do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielania wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić informacji lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. 

12.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmodyfikować treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 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.bip.pakoslawice.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał SIWZ. 

12.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców na stronie internetowej. 

12.10.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

12.11.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w 

zakresie procedury przetargowej jest: Ewa Suska. 

13. ZWIĄZANIE OFERTĄ. 

13.1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

13.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca 

może również samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

13.3. Zgoda Wykonawcy lub samodzielne oświadczenie na przedłużenie okresu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

http://www.bip.pakoslawice.pl/
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14. ZMIANY I KOREKTY 

14.1. Zmiany postanowień niniejszej umowy są dopuszczalne tylko w przypadkach i na 

warunkach określonych w ogłoszeniu do przetargu, wymagają dla swej ważności zgody 

drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 

14.2. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące zmian istotnych 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych 

okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w 

umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w 

przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia, 

2) podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych istnieje taka potrzeba dla 

prawidłowego wykonania umowy, 

3) nastąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

4) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, 

przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizacje umowy, 

5) nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych 

lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób 

prywatnych dla których oczyszczalnia miała być wykonana, 

6) terminu realizacji zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w tym z powodu 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną i technologią. 

14.3.. Każdorazowo wprowadzanie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami 

konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

14.4. Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy. Zmiana umowy musi 

być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

Załączniki do SIWZ: 

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 

Zał. nr 2 - Opis urządzeń i parametry równoważności 

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Zał. nr 5 - Oświadczeniu o grupie kapitałowej 



 17 

Zał. nr 6 - Wykaz robót budowlanych 

Zał. nr 7 - Wykaz osób 

Zał. nr 8 - Projekt umowy 

Zał. nr 9 - Oświadczenie o stosowaniu oczyszczalni ścieków legitymujących się certyfikatem 

wystawionym przez notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium potwierdzającym zgodność 

ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN12566-3+A1:2009 wraz z dokumentami. 

Zał. nr 10 Zestawienie kompletnych oczyszczalni 

Zał. nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Zał. nr 12 Dokumentacja techniczna 

                                                                                                  

 

                                                                                                    Wójt Gminy Pakosławice 

                                                                                                             Jarosław Nosal 
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