
 

 

Ogłoszenie nr 563390-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.  

Gmina Rytwiany: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rytwiany, krajowy numer identyfikacyjny 

83040972600000, ul. ul. Staszowska  15 , 28236   Rytwiany, woj. świętokrzyskie, państwo 

Polska, tel. 15 864 79 30, , e-mail rytwiany@rytwiany.com.pl, , faks 15 864 79 35.  

Adres strony internetowej (URL): www.rytwiany.com.pl  



Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.rytwiany.com.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.rytwiany.com.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca  

Adres:  

 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany  

Numer referencyjny: IŚ.7013.5.2017.DC  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia: „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany” 2.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa 197 

przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany. Zadanie inwestycyjne, które 

będzie realizowane, zostało określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

dokumentacji technicznej, przedmiarze robót (zwanych dalej dokumentacją) – stanowiących 

załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ. Oczyszczalnie ścieków muszą spełniać 

wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10. Na potwierdzenie Producent wystawia 

deklarację właściwości użytkowych popartą dokumentami źródłowymi w formie protokołów 

z badań w zakresie skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, 

wodoszczelności oraz trwałości materiału z którego jest wykonana oczyszczalnia( dotyczy 

całego urządzenia wraz z szafą sterowniczą ). Protokoły z badań muszą zawierać informację o 

poziomie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnie w okresie 

objętym badaniem. Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia opisów, rysunków, 

przekrojów dokumentów DTR w celu potwierdzenia, że oferowane oczyszczalnie spełniają 

wymagania Zamawiającego co do jakości produktu. Zaprojektowano urządzenia pracujące w 

technologii hybrydowej – połączonego niskoobciążonego osadu czynnego i 



samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego. Z uwagi na warunki techniczno-prawne 

zastosowano również biologiczne oczyszczalnie ścieków z wydzieloną komorą osadnika 

wstępnego oraz złoża biofiltracyjnego. Zamawiający dopuszcza jako równoważne 

zastosowanie zbiornika wykonanego z materiału GRP, żywicy wzmacnianej włóknem 

szklanym. Nie dopuszcza się zbiorników zgrzewanych spawanych lub skręcanych. 

Proponowane rozwiązanie musi zapewniać zwiększoną sztywność konstrukcji i spełniać 

warunki normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10 oraz być oznakowane CE. Konstrukcja 

zbiornika musi zapewniać wytrzymałość na nasyp wysokości 1,0 m oraz parcie 

hydrostatyczne wód gruntowych sięgające połowy wysokości zbiornika. Dołączony do oferty 

protokół z badań wytrzymałości musi potwierdzać powyższe parametry. Dopuszcza się 

rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów technicznych i 

jakościowych nie niższych proponowanych urządzeń do opisanych poniżej. I.Oczyszczalnie 

w technologii hybrydowej a)oczyszczalnie produkowane zgodnie z normą PN-EN 12566-

3+A2:2013Na potwierdzenie Producent wystawia deklarację właściwości użytkowych 

popartą dokumentami źródłowymi w formie protokołów z badań w zakresie opisanym w 

obowiązującej normie. b)zbiornik oczyszczalni musi być monolityczny, wykonany z 

polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem lub 

rotomouldingu, zapewniając szczelność i trwałość. Dopuszcza się jako równoważne 

zastosowanie zbiornika wykonanego z materiału GRP, żywicy wzmacnianej włóknem 

szklanym. Nie dopuszcza się zbiorników zgrzewanych, spawanych lub skręcanych. 

Oczyszczalnia nie może składać się ponadto z więcej jak dwóch zbiorników, których 

konstrukcja powinna zapewnić możliwość zamontowania pod warstwą 1,0 m naziomu w 

warunkach mokrych. c)oczyszczalnia posiada dwa reaktory biologiczne - zastosowanie 

podwójnej technologii hybrydowej niskoobciążonego osadu czynnego oraz fluidalne złoże 

biologiczne w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach. Ruchome złoże tarczowe traktuje 

się jako równoważne rozwiązanie w stosunku do złoża fluidalnego. Dopuszcza się również 

oczyszczalnie hybrydowe ( osad czynny wspomagany złożem biologicznym ) pracujące w 

technologii SBR pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów. d)proponowane 

oczyszczalnie powinny charakteryzować się zużyciem energii elektrycznej na poziomie nie 

wyższym jak 0,8 kWh/dobę e)Urządzenia nie mogą wymagać dodatkowego wspomagania 

biopreparatami. f)Oczyszczalnie powinny zagwarantować możliwość usuwania osadu raz na 

12 miesięcy. Dobór urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wystąpienia 

konieczności opróżnienia osadnika z odpadów przed upływem 12 miesięcy, koszty pokrywać 

będzie Wykonawca. Minimalne pojemności osadników wstępnych uzależnione są od dobowej 

przepustowości oczyszczalni i nie mogą być mniejsze jak : -dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobę 

– osadnik wielkości min 1 m3 -dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobę – osadnik wielkości min 1.35 

m3 -dla oczyszczalni do 1,2 m3/dobę – osadnik wielkości min 1.8 m3 -dla oczyszczalni do 

1,5 m3/dobę – osadnik wielkości min 2 m3 -dla oczyszczalni do 1,8 m3/dobę – osadnik 

wielkości min 3 m3 g)oczyszczalnie powinna pracować w pełni automatycznie bez żadnych 

regulowanych ręcznie zaworów, pokręteł itp., tylko i wyłącznie z wykorzystaniem 

elektrozaworów. II.Oczyszczalnie w technologii bezprądowych złóż grawitacyjnych 

a)Oczyszczalnie produkowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10. Na 

potwierdzenie Producent wystawia deklarację właściwości użytkowych popartą dokumentami 

źródłowymi w formie protokołów z badań w zakresie opisanym w obowiązującej normie. 

b)zbiornik oczyszczalni musi być monolityczny, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości 

PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniając 

szczelność i trwałość. Dopuszcza się jako równoważne zastosowanie zbiornika wykonanego z 

materiału GRP, żywicy wzmacnianej włóknem szklanym. Nie dopuszcza się zbiorników 

zgrzewanych, spawanych lub skręcanych. Oczyszczalnia nie może składać się z więcej jak 

dwóch zbiorników. c)oczyszczalnia musi posiadać osadnik wstępny oraz złoże biofiltracyjne 



zamknięte z szczelnym zbiorniku. Nie dopuszcza się technologii gdzie złoże filtracyjne jest 

wykonane w postaci wielkopowierzchniowych poletek filtracyjnych z wykorzystaniem 

pakietów prostokątnych. d)oczyszczalnie powinny charakteryzować się zużyciem energii 

elektrycznej na poziomie nie wyższym jak 0,00 kWh/dobę e)urządzenia nie mogą wymagać 

dodatkowego wspomagania biopreparatami. f)Oczyszczalnie powinny zagwarantować 

możliwość usuwania osadu raz na 12 miesięcy. Dobór urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W 

przypadku wystąpienia konieczności opróżnienia osadnika z odpadów przed upływem 12 

miesięcy, koszty pokrywać będzie Wykonawca. Minimalne pojemności osadników 

wstępnych uzależnione są od dobowej przepustowości oczyszczalni i nie mogą być mniejsze 

jak : -dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobę – osadnik wielkości min 2 m3 -dla oczyszczalni do 0,9 

m3/dobę – osadnik wielkości min 3 m3 Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 197szt 

oczyszczalni, które będą przeznaczone do unieszkodliwiana ścieków bytowo-gospodarczych 

odprowadzanych z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenach pozbawionych 

centralnej kanalizacji. Wykaz wielkości poszczególnych urządzeń stanowi załącznik do 

SIWZ. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany; a)w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przeszkolić dwie osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie konserwacji 

i napraw zamontowanych oczyszczalni. b)w okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia części zamiennych do zamontowanych oczyszczalni w terminie 

48 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania oraz wsparcia technicznego polegającego na 

fizycznej pomocy w zdiagnozowaniu powstałych uszkodzeń, c) w ramach gwarancji 

zapewnić obowiązkowy przegląd roczny każdej oczyszczalni z wpisaniem uwag i zaleceń dla 

użytkownika do książki usługi serwisowej, c)dokonać badania co najmniej 10% (wskazanych 

przez Zamawiającego) oczyszczalni w zakresie osiąganych parametrów przez niezależne 

laboratorium, d)dokonać rozruchu technologicznego każdej oczyszczalni, indywidualnie 

przeszkolić użytkowników w zakresie obsługi urządzeń i instalacji oczyszczalni, a także 

przekazać im za pokwitowaniem instrukcji obsługi (DTR) oraz książkę obsługi serwisowej, 

e)uporządkować plac budowy do stanu pierwotnego (wywóz nadmiaru gruntu, niwelacja 

terenu) z wyrównaniem ewentualnych szkód właścicielom posesji, na których wystąpiła 

szkoda z winy Wykonawcy,. f)wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 

g)sporządzić badania i pomiary przez uprawnione osoby lub podmioty, niezbędne do odbioru 

urządzenia (instalacji) w tym badania instalacji elektrycznej; Opis przedmiotu zamówienia, 

stanowiący załącznik Nr 9 SIWZ, wraz z załączonymi dokumentami, tj.: dokumentacja 

techniczną, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych określa pełny zakres przedmiotowego zamówienia. Szczegółowe wymagania 

dotyczące przedmiotowego zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik Nr 8 SIWZ. 3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte 

przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 60 miesięcy od daty ich odbioru 

końcowego. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe 

informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. 4.Przedmiotowe 

zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami 

zawartymi w SIWZ. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym 

zamówieniem. 5.Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót ziemnych i montażu 

elementów oczyszczalni, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2014 roku poz. 1502 ze zmianami) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: robót 



ziemnych i montażu elementów oczyszczalni (czynności szczegółowe określone zostały w 

przedmiarze robót). 1)Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań: a)Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: -roboty 

budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione wykazie osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w/w wykaz przed podpisaniem umowy, -Wykonawca w terminie 

do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–

5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia,  Wykonawca, przez cały okres realizacji 

zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 

przedkładał będzie Zamawiającemu informację o stanie i sposobie zatrudnienia osób 

wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia. -Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z 

tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez 

wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. b)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w 

zakresie zatrudnienia: -w przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia lub 

informacji dokumentujących zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca 

będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00zł brutto, -w 

przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku informacji lub zmiany sposobu 

zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i 

naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 6. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu 

zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.91.ust.2a ustawy Pzp ponieważ nie stosuje ceny, jako 

jedynego kryterium oceny ofert oraz kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

7.Przedmiotowe zamówienie, uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45232421-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45232423-3 

45310000-3 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

3.000.000,00 zł  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie polegającą na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej co najmniej jedno zadanie o 

charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia, przez co zamawiający rozumie 

wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, o wartości min. 1,0 mln zł Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami: -kierownik budowy, posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

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

kanalizacyjnych bez ograniczeń -kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń. Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę w 

przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień. W zakresie określonych uprawnień 

budowlanych dopuszcza się odpowiadające im: -ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; -kwalifikacje zawodowe 

uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane 

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej.  



Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 

w pkt. 2 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 



budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), 

b)oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ, c)wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ. d)Opłaconą polisę, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez 

osobę/osoby podpisujące ofertę. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy 

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: 

konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dotyczących podwykonawcy, 

któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 



tysięcy złotych 00/100), w formach i w terminie określonych w SIWZ, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  



Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zmiana zakresu zamówienia spowodowana 

zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, 2)Zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane 

będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany jest do 

przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i 

wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta. 3)Zmiana terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, w przypadku: a)działania siły wyższej, uniemożliwiającego 

wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b)zaistnienia niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub 

spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, c)błędów 

w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z 

projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, d)konieczności 

uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e)konieczności 

zmiany zakresu robót i finansowania, f)konieczności wykonania dodatkowych badań i 

ekspertyz, g)prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, h)realizacji w drodze odrębnej umowy prac 

powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania 

prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy 

zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia 

podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji 

(powodujących konieczność jego wydłużenia), i) wstrzymania realizacji robót przez 

uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, j) jakiegokolwiek 

opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy, k) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków 

geologicznych i terenowych W.w zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących 

warunkach: a)ad. pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i związane z tym 

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, b)ad. pkt. 2) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co 

najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę 

wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie 

procesu budowy, zwiększenie bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania 

ceny; c)ad.pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 



określonego w niniejszej umowie, d)ad pkt. 3): -lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz 

potrzebny do usunięcia skutków tego działania, -lit. b) - o czas trwania niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonanie zamówienia. -lit. c), d), e), f), g), 

h), i) ,j) , k), - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 

przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. Pozostałe zmiany: a)zmiana 

obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W 

przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian 

leży udokumentowanie powstałej okoliczności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-08-18, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 



 


