
OŜarów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy O Ŝarów I etap  

Numer ogłoszenia: 220213 - 2010; data zamieszczenia : 13.08.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy OŜarów I etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest budowa 98 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Binkowice, Dębno, 

Gliniany, Grochocice, Jakubowice, Janików, Jankowice, Janopol, Janowice, Janów, Julianów, Pisary, 

Prusy, Przybysławice, Sobótka, Sobów, Suchodółka, Śródborze, Tominy, Wojciechówka, Wólka 

Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada w tym: 86 sztuk przydomowych oczyszczalni do 6 RLM 12 sztuk 

przydomowych oczyszczalni od 6- do 10 RLM. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 

45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 3. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 

będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub 

kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pienięŜnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. 

zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 

w OŜarowie, prowadzony w Banku Spółdzielczym w OŜarowie nr rachunku bankowego 12 9423 0000 2001 

0005 3194 0001 z adnotacją: Wadium do przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy OŜarów. Do oferty naleŜy dołączyć kopię polecenia przelewu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w 

pozostałych formach naleŜy dołączyć w oryginale do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt. 15.9. 

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

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, 

na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający Ŝąda 

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 15.5, jeŜeli 

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoŜył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe 

udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie lezących po jego stronie. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. Dowód wadium naleŜy dołączyć do oferty. 
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III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć: - oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Ocena na podstawie złoŜonego oświadczenia na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, jeŜeli wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej 30 przydomowych oczyszczalni ścieków w 

technologii z napowietrzaniem mechanicznym lub biologiczną oczyszczalnie ścieków Ocena na 

podstawie złoŜonego oświadczenia na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złozyc dokument potwierdzający dysponowaniem - kierownikiem 

budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych i przynaleŜącym do właściwej izby 

samorządu zawodowego, - elektrykiem posiadającym uprawnienia w zakresie instalacji 

elektrycznych, Ocena na podstawie złoŜonych dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potiwerdzenie naleŜy złoŜyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000 zł Ocena 

na podstawie złoŜonych dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

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

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

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne 

zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
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nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. 

JeŜeli podmioty, o których mowa w ppkt 10., będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca 

złoŜy wraz ofertą, dokumenty wymienione w ppkt 8 oraz ppkt 9, dotyczące tych podmiotów. 3. 

Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. 

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców 

występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. 

Deklarację zgodności CE o spełnieniu przez oczyszczalnię, w oparciu o którą Wykonawca składa ofertę 

oraz realizował będzie przedmiot niniejszego zamówienia, wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 

89/106/EEC i na podstawie przeprowadzonych badań w jednostce notyfikowanej, odpowiadającą 

wszystkim standardom PN EN 12566-3 +A1:2009 Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. 3 część. 

Fabrycznie i (lub) na budowie zmontowane oczyszczalnie ścieków 6. Dowód wniesienia wadium. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1. W związku z 

wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za 

roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy, 2. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie 

robót: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski Ŝywiołowe, warunki 

atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

- odmienna od przyjętej w dokumentacji projektowej kategoria gruntu, - błędy w dokumentacji mające 

wpływ na realizację robót, - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub 

wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót. 3. Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi 

okolicznościami: - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach toŜsamych lub lepszych od przyjętych w 

ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego, - przyjęcie nowszej 
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technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót 

lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa 

w § 10 projektu umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urzad Miasta i Gminy 

OŜarów, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, pokój nr 31. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.08.2010 

godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta i Gminy OŜarów, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, pokój nr 11 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Współfinansowany przez Program Ochrony Obszarów Wiejskich. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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