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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.brzeznio.finn.pl 

 

Brzeźnio: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA 

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W 

MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO ORAZ BRONISŁAWÓW 

Numer ogłoszenia: 216992 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ                              

W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO ORAZ BRONISŁAWÓW. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ                               

I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO ORAZ BRONISŁAWÓW   

1) Zakres i stan infrastruktury wodno -ściekowej Na terenie planowanej inwestycji gmina posiada 

projekt oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Brzeźnio. Jest to oczyszczalnia 

mechaniczno - biologiczna. Projektowana zdolność przerobowa oczyszczalni wynosi 275 m3/d.                  

http://www.brzeznio.finn.pl/
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W chwili obecnej na wybranym terenie nie występuje kanalizacja sanitarna. Istniejąca kanalizacja 

deszczowa przebiega przez północno - wschodnią część miejscowości Brzeźnio. Została wykonana 

z rur betonowych o zróżnicowanej średnicy począwszy od Ø 400 mm do Ø 800 mm. 

Przedsięwzięcie ma na celu uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej gwarantujące 

odprowadzanie ścieków za pośrednictwem infrastruktury gminnej.                    

2) Zakres rzeczowy projektu: - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Brzeźnio - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bronisławów - Budowa 

kanalizacji deszczowej  w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów - Instalacje energetyczne - 

Instalacje technologiczne                               

3) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 

projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i deszczowej o sumarycznej 

przewidywanej długości ok. 5000 metrów w przypadku kanalizacji sanitarnej oraz ok. 1500 m                   

w przypadku kanalizacji deszczowej. Podane długości kanalizacji są wartościami szacunkowymi, 

rzeczywista długość sieci wynikać będzie z rozwiązań projektowych.  

4) Ogólne warunki techniczne do projektowania: Średnice kolektorów sanitarnych oraz 

deszczowych należy dobrać tak, aby zagwarantować w przyszłości możliwość odbioru ścieków od 

wszystkich nieruchomości. Przy planowaniu średnic należy również uwzględnić transport ścieków 

do oczyszczalni z innych miejscowości. Warunki techniczne zostaną wydane na dalszym etapie 

opracowywania dokumentacji po przedstawieniu koncepcji rozwiązań technicznych przez 

projektanta.  

5) Kanalizacja sanitarna i deszczowa a) Projekt winien zawierać całościowe rozwiązanie systemu 

kanalizacji w nawiązaniu do warunków hydraulicznych i zaprojektowanej oczyszczalni ścieków.  

b) Ogólne warunki techniczne dla projektowania kanalizacji sanitarnej: - na studzienkach stosować 

zwężki niesymetryczne stożkowe z przykryciem włazem żeliwnym. Dopuszcza się wyłącznie 

stosowanie włazów z żeliwa szarego; - średnice rur winien dobrać projektant na podstawie 

wielkości zlewni; - zaplanować trójniki i wykonać odejście dla przyszłościowej rozbudowy sieci; - 

lokalizacja i liczba studzienek winna zagwarantować przyszłościowe podłączenia wszystkich 

nieruchomości, bez konieczności ich dobudowy. Studzienki winny posiadać kinety z zaślepionymi 

odejściami (lewym, prawym lub lewym i prawym).  

6) W zakres prac projektowych wchodzi wykonanie: a. podkładów mapowych do celów 

projektowych, b. projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku i uzyskaniu 

przez Zamawiającego Decyzji pozwolenia na budowę - 6 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz.                     

w formie elektronicznej, c. projektu wykonawczego - w rozbiciu na poszczególne etapy - 6 egz.                

w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej, d. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót - 2 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej, e. przedmiarów robót -                      
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w rozbiciu na poszczególne etapy - po 2 egz. w formie pisemnej oraz 1 egz. w formie 

elektronicznej, przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z 

projektu . Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg 

takiego podziału jaki jest przyjęty w STWiORB. f. kosztorysów inwestorskich - w rozbiciu na 

poszczególne etapy - po 2 egz. w formie pisemnej, w formie elektronicznej, z podaniem nazw i 

kodów określonych we wspólnym słowniku zamówień Zamawiający nie wymaga sporządzania 

kosztorysów inwestorskich na przyłącza wodociągowe. g. uzyskanie wszelkich koniecznych 

warunków, decyzji, zgód, opinii oraz uzgodnień branżowych -w formie pisemnej h. dokonywanie 

niezbędnych poprawek, uzupełnień, uzgodnień, wyjaśnień, koniecznych do uzyskania przez 

Zamawiającego Decyzji pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty muszą zawierać instrukcje 

obsługi, eksploatacji i bezpieczeństwa pracy zgodnie z przepisami prawa, oraz uzgodnienia z 

Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany był zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny 

być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 

przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skal: - Plan trasy sieci - 1:500 

i/lub 1:1000 - Profile sieci - skala pozioma zgodna ze skalą planu, skala pionowa 5 do 10 razy 

większą niż skala pozioma. - Plany terenu, schematy - 1:500 i/ lub 1: 1000 - Rysunki ogólne i 

zestawieniowe - 1:50 i/lub 1:100 - Szczegóły - 1:20 do 1:5 Wykonawca w toku prac projektowych 

przekaże dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Zamawiającemu do akceptacji. W ciągu 

14 dni Zamawiający zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi komentarzami. 

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach będą 

natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie w dwóch 

egzemplarzach do uzyskania akceptacji. Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego 

będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 

zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do 

Zamawiającego w terminie pięciu dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim 

przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu dany rysunek 

(rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach w celu uzyskania komentarza niezależnego eksperta. 

Zamawiający przewiduje możliwość zgłaszania uwag i żądania dokonywania poprawek w 

projektach tylko w przypadku uchybień w odniesieniu do jego zgodności z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 03.120.1133), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga! Zakres projektowy kanalizacji należy 
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podzielić na etapy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Orientacyjny szkic zakresu prac przedstawia 

załącznik graficzny - załącznik nr 4 do siwz.   

7) Dodatkowe informacje dot. zakresu przedmiotu zamówienia: - pozyskanie i weryfikacja 

wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu Zamówienia, - dla 

zakresu prac projektowych przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów umożliwiających 

Zamawiającemu złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego oraz 

dokonywanie niezbędnych poprawek, uzgodnień, wyjaśnień, koniecznych do wydania decyzji 

ustalenia lokalizacji celu publicznego, - wykonanie w miarę potrzeb inwentaryzacji istniejącej 

wszystkich obiektów w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego. 

Inwentaryzacją powinny zostać objęte również te obiekty, które występują na trasie planowanego 

zakresu rzeczowego, a w szczególności, które mogą kolidować z obiektami zaprojektowanymi, - 

uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, - wykonanie 

pomiarów geodezyjnych i opracowanie map do celów projektowych, w razie zapotrzebowania 

wykonanie map informacyjnych i ewidencyjnych, - zaproponowanie wywozu, zagospodarowania lub 

utylizację odpadów powstałych w związku z realizacją zaprojektowanych robót, w tym nadmiaru 

ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni dróg itp., - uzyskanie wymaganych decyzji, w tym decyzji                      

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, uzgodnień i opinii dotyczących projektu (jeśli są wymagane 

przepisami prawa), - połączenie projektowanego układu z istniejącym układem kanalizacji, - 

opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych (w przypadku 

wystąpienia takiej potrzeby), - opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku wystąpienia takiej 

potrzeby), - prace projektowe należy opracować oddzielnie dla każdego etapu, - przygotowanie 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - ustalenie 

geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji, - opracowanie dokumentacji formalno - 

prawnej, w tym: x uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów numerów ewidencyjnych działek (w skład 

którego wchodzą działki inwestycyjne i działki sąsiadujące z inwestycją), x uzyskanie oświadczeń 

(zgód) wszystkich właścicieli terenu (działek ewidencyjnych) na wejście w teren (budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej; przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

musi być uzgodniony z właścicielami działek), - uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień 

dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, - uzyskanie brakujących 

danych do projektowania w terenie oraz od organów wydających stosowne opinie, - przygotowanie 

wszystkich niezbędnych materiałów umożliwiających Zamawiającemu złożenie wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę, a w przypadku stwierdzenia przez organ wydający decyzję naruszeń                  
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w zakresie art.35 ust.1 ustawy prawo budowlane - usunięcie wskazanych nieprawidłowości                             

i wykonanie wszystkich poprawek, zaleceń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,                

- w przypadku konieczności - wykonanie inwentaryzacji zieleni potencjalnie kolidującej, - 

merytoryczne konsultacje treści SIWZ w zakresie określenia przedmiotu zamówienia na budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji, - opis techniczny projektu musi zawierać informacje dotyczące charakterystyki 

technicznej, rozwiązań materiałowych, parametrów eksploatacyjnych itp. poszczególnych 

projektowanych obiektów, - zestawienie materiałów i wykaz urządzeń, - projekt organizacji ruchu 

zastępczego na czas wykonywania robót (jeżeli wystąpi), - Wykonawca będzie w pierwszej 

kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których 

uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 

wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia, - Wykonawca w oparciu o dostępną 

dokumentację oraz wizje w terenie powinien uwzględnić w przygotowywanej dokumentacji koszty 

odbudowy nawierzchni, a także odbudowy, wymiany lub przebudowy odcinków istniejącej 

infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej w miejscach gdzie może ona ulec uszkodzeniu  

w wyniku prowadzonych robót, - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez 

podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo 

zamówień publicznych art. 29. umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór 

Wykonawcy robót budowlanych wg niniejszej dokumentacji. - Po zakończeniu procesu 

projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do 

Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. - Wykonawca otrzyma upoważnienie 

Zamawiającego do reprezentowania go i występowania w jego imieniu w sprawach związanych       

z opracowaniem Dokumentacji Projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień, 

decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, - Wszelkie opłaty 

administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji 

projektowej, - Wszystkie warunki jednostek uzgadniających muszą być wprowadzone do projektu, - 

Za błędy w zaakceptowanych projektach odpowiada Wykonawca. - Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pełną dokumentację projektową w formie papierowej oraz cyfrowej (na nośniku 

CD-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach Zamówienia, powinna być przekazana 

w formacie edytowalnym przez MS OFFICE (Word, Excel). Dodatkowo należy przekazać cyfrową 

wersję opracowanej dokumentacji w formacie pdf. Opisane powyżej prace zostaną wykonane                 

w zakresie zamówienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej. 8) Wykonawca udzieli 

inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonany i odebrany projekt budowlany na okres                  
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60 miesięcy, licząc od dnia odbioru projektu budowlanego. Okres rękojmi na wykonany przedmiot 

zamówienia jest równy okresowi gwarancji.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 

złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (17 czerwca 2013 roku 

godz. 10.00). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:                          

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

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach 

bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,            

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w 

pieniądzu wpłaca się na rachunek Zamawiającego: nr rachunku 28 9267 0006 0030 1950 3000 

0040 Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu, ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio. 5. Jeżeli 

wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca proszony jest o dołączenie do 

oferty kserokopii wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu 

należy wpisać: Wadium - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY 

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO ORAZ 



7 
 

BRONISŁAWÓW 6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego 

wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 3 lit. b) - e) należy, przed 

upływem terminu składania ofert, złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy Brzeźnio, pok. 

Nr 3, lub złożyć razem z ofertą nie złączając z ofertą na stałe oryginalnego dokumentu 

potwierdzającego ustanowienie wadium. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kserokopię złożonego dokumentu. Treść dokumentu wadialnego powinna odwoływać 

się do sytuacji, w których zamawiający zatrzymuje wadium, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp. 8. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. W 

przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien do oferty 

załączyć oryginał dowodu jego wniesienia. 10. Wadium musi obejmować cały okres związania 

ofertą. 11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium 

zostanie wykluczony z postępowania. 12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a 

ustawy Pzp. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co 

najmniej jedną usługę w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej 

budowlanej wartości minimum 50 000 zł, na podstawie której została wykonana lub jest 

wykonywana: - jedną robota budowlana polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej                
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o długości minimum 5 000 mb, o wartości kosztorysowej minimum 35 000,00 zł - jedną 

robota budowlana polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, o długości minimum              

1 500 mb, o wartości kosztorysowej minimum 15 000,00 zł 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie osób wraz 

z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: - osoba 

zaproponowana do pełnienia funkcji projektanta powinna spełniać następujące warunki: - 

minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, - doświadczenie zawodowe: wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej wartości minimum 50 000,00 zł, na 

podstawie której została wykonana lub jest wykonywana: - robota budowlana polegająca 

na budowie kanalizacji sanitarnej, o długości minimum 5 000 Mb, o wartości 

kosztorysowej minimum 35 000,00 zł; - robota budowlana polegająca na budowie 

kanalizacji deszczowej, o długości minimum 1 500 Mb, o wartości kosztorysowej 

minimum 15 000,00 zł; 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać na rachunku bankowym środki finansowe lub mieć zdolność 

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. W przypadku, gdy wykonawca 

wykazuje środki w innej walucie niż w złotych polskich, zamawiający dokona przeliczenia 

wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego                          

w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego 

na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (tj. 

16.01.2013 roku). 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 



9 
 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

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

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

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

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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; 

 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; 

 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; 

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

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

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

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 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; 

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

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) formularz ofertowy - sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oryginał 

pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania 
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Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; c) w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu                   

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; d) wykaz części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie, że Wykonawca wykona 

zamówienie własnymi siłami - załącznik nr 7 do SIWZ; e) pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt c) niniejszej siwz, 

wykonawca wskazał osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów; f) Dokument 

potwierdzający wniesienie wadium; g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                         

w postępowaniu. 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian: a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym 

zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; b) zmiana systemu walutowego /płatniczego 

obowiązującego w Polsce c) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z przyczyn 

niezależnych od stron, d) zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego, w zakresie 

mającymi wpływ na realizację zamówienia; e) zaistnienie konieczności wprowadzenia zmian do 

umowy, wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

f) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz (np. klęski 

żywiołowe); g) przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na: - 

warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie prac w terenie, - 

brak możliwości ustalenia tytułu prawnego, nieobecności właściciela itp. h) Zamawiający przewiduje 

wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni. i) Zamawiający przewiduje 
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zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych.    

j) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, k) Zamawiający przewiduje 

zmianę osób projektantów pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków postawionych w 

siwz, i załączeniem wniosku o zmianę wraz z załączonymi dokumentami poświadczającymi 

uprawnienia i doświadczenie wskazanych osób. Warunki formalne: Zamawiający zastrzega 

jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone zaistnienia co najmniej 

jednego z w/w warunków, jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do 

wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. 

Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia 

co najmniej jednego z w/w warunków. W przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do 

porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony 

aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. Dokonanie zmian, o których 

mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio,                     

I piętro, sekretariat pok. nr 17. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy 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 

 

Wójt Gminy 

/-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 

 


