Ogłoszenie o zamówieniu :
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
REGON: 770979861
NIP:
839-20-45-762
Tel.:
+48 59 811 72 15
Fax.:
+48 59 811 74 60
e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl
http://bip.smoldzino.com.pl/
II. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony na robotę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/
IV. Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w
miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino”. Projekt finansowany ze środków finansowych
Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
1. Budowę sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smołdzino.
2. Roboty ziemne pod kolektory i studnie kanalizacji grawitacyjnej.
3. Roboty ziemne pod sieciowe przepompownie ścieków.
4. Roboty ziemne pod kolektory kanalizacji tłocznej.
5. Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.
6. Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
7. Układanie kanałów kanalizacji sanitarnej tłocznej.
8. Budowa sieciowych przepompowni ścieków.
9. Budowa studni rozprężnych w miejscowości Smołdzino.
Jednocześnie zakres robót budowlanych obejmuje wygrodzenie sieciowych przepompowni ścieków
ogrodzeniem z siatki obramowanym kształtownikami stalowymi z osadzeniem bramy wjazdowej i
furtką. Powierzchnie wygrodzone studni przewidziano jako utwardzone z bloczków betonowych
grubości 6 cm.
Dodatkowo zakres robót obejmuje:
1. Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz demontaż i montaż chodników wraz
z krawężnikami.
2. Obsługę geodezyjną, geologiczną i archeologiczną:
a) należy wykonać odwierty geotechniczne w ciągu budowanej kanalizacji sanitarnej,
przede wszystkim w obszarze lokalizacji przepompowni ścieków,

b) w przypadku odsłonięcia gruntów pod wykonanie kanalizacji i stwierdzenie
występowania w poziomie posadowienia rurociągu nienośnych gruntów należy dokonać
wzmocnienia gruntów lub wymianę na grunty nośne,
c) ustala się obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań interwencyjnych
o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w sąsiedztwie kościoła
parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Smołdzinie oraz na odcinkach trasy sieci kanalizacyjnej
w m. Smołdzino zlokalizowanych w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej, oznaczonych w dokumentacji technicznej,
d) stała obsługa wykonywanych robót budowlanych przez uprawnionego geodetę
i dokumentowanie realizacji w formie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Z uwagi na złożoność robót przedmiotowe zamówienie tj. etap I podzielono na dwie części:
Część I obejmuje:
- zlewnia P2 m. Smołdzino Północ;
- układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej m. Smołdzino
Północ;
- wykonanie nawierzchni asfaltowych;
- demontaż i montaż chodników i krawężników.
Część II obejmuje:
- m. Smołdzino Południe i Centrum roboty ziemne pod kolektory i studnie kanalizacji
sanitarnej
śr. 200 mm;
- układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - m. Smołdzino
Południe i Centrum;
- studnie rozprężne;
- zlewnia P2 - m. Smołdzino Północ
- układanie kanałów studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej m. Smołdzino
Północ;
- wykonanie nawierzchni asfaltowych;
- demontaż i montaż chodników i krawężników.
Zamawiający zastrzega, iż:
1) wszelkie roboty budowlane wraz z projektowaniem zasilania elektrycznego sieciowych
przepompowni ścieków i nadzór inwestorski nad ich wykonaniem, realizuje we własnym zakresie;
2) przedmiar robót jest elementem pomocniczym ale nie stanowi podstawy do szacowania przez
Wykonawcę wartości robót budowlanych. Wykonawca sporządzając ofertę zobowiązany jest do
samodzielnego oszacowania robót budowlanych w oparciu o dokumentacje techniczną;
A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określa
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
B. Wykonawca jest upoważniony do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej terenu
i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących
się do terenu budowy, jak również jest doskonale świadomy końcowego efektu robót.
Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
C. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
D. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w

dokumentacji projektowej z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametrów oraz
właściwości technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza przyjęcie warunków
równoważnych dla zaprojektowanych rur, pomp i innych materiałów niż opisanych w
dokumentacji projektowej np. przewody tłoczne, producent pompy, rura dwuścienna i inne.
E. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z
niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. W
szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności
wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń
stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą
Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
F. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia gwarancji producentów urządzeń, świadectw
pochodzenia wszystkich urządzeń, ich instrukcji obsługi i eksploatacji oraz certyfikatów i
atestów na zaoferowane i zastosowane urządzenia i materiały przed podpisaniem
poszczególnych protokołów odbioru robót i na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca
jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika
Budowy i potwierdzoną przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
G. Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,obowiązującymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkach. Przedmiar robót należy
traktować jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty.
H. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
I. Zamówienie finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku.
Kod CPV:
45 11 12 00 - 0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
45 23 13 00 - 8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków;
45 33 23 00 - 6 roboty instalacyjne kanalizacyjne
45 23 24 10 - 9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45 25 56 00 - 5 roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45 23 24 23 - 3 roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45 11 12 00 - 0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 42 - 6 roboty w zakresie naprawy dróg
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.12.2013 r.
(numer ogłoszenia 266327 - 2013).
V.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia: część I: do 31.05.2014 r., część II: 31.03.2015 r.

VII.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie
uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7.1.2. posiada wiedzę i doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca przedstawi 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;
7.1.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony jeżeli oferent przedstawi
dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego gwarantującego realizację
przedmiotu zamówienia i zasoby osobowe do kierowania i wykonania robót budowlanych,
tj. 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;
7.1.4. sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedstawi informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy.
7.2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
7.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień
składania ofert, spełnienie warunków udziału o których mowa w pkt 9.1. SIWZ, a także
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt.
9.2. SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 10 SIWZ.
7.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 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 zamówieniu.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń
7.2.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ.
7.2.2. 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
dwie roboty obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z
przepompowniami o wartości min. 5 000 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz robót stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
7.2.3. wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – wymagane jest
posiadanie kierowników z uprawnieniami w specjalności prowadzenia robót:
a) budowlanych bez ograniczeń w zakresie budowy sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych, z doświadczeniem w kierowaniu robotami z aktualną
przynależnością tej osoby do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) drogowych bez ograniczeń.
Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Stosownie do zapisów art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
łączących go z nimi stosunków. 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.
7.2.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
7.2.5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
7.2.6. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż
2 000 000,00 zł według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (dokument ten musi zawierać przynajmniej jedną
z ww. informacji; nie jest wystarczające podanie tylko wysokości obrotów).

VIII.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z
ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ(w przypadku składania oferty przez
Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez
każdego Wykonawcę);
8.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
8.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
8.1.4. 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;
8.1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8.1.6. aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
10. 2.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
Pzp Wykonawcy są zobowiązani złożyć zgodnie z art. 26 ust. 2d listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacje o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej – zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ.
8.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, określonym w pkt 7.1. -8.1.
8.3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817). Wykonawca składa dokument wystawiony
w kraju w którym ma siedzibę potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8,10 i 11 Pzp.
Dokumenty, o których mowa w ppkt. a,c,d powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt. b
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 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 w ppkt. a,b,c,d 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 miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem. Powyższe o terminach stosuje się odpowiednio.
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, z tym że w
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsce zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8.4. Wymagane dokumenty, których mowa w pkt. 7.2.-8.3. należy załączyć w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym
podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią) w języku polskim.
8.5. Dodatkowo do oferty należy załączyć:
a) formularz oferty – zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ;
b) pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego
lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
dokumentach; pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami
firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie
rejestracyjnym i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego;

c) dowód wniesienia wadium;
d) kosztorys ofertowy.
IX. Wadium:
W niniejszym postępowaniu wniesienie wadium jest wymagane.
Ofertę należy zabezpieczyć poprzez wniesienie wadium w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące zł).
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą, Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:
- pieniądzu (złotych),
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.).).
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto BANK SPÓŁDZIELCZY
USTKA, 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020. W przypadku wnoszenia wadium przelewem
na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków
na rachunek bankowy Zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium, zostanie
przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 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 pieniężny na rachunek wskazany przez
Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w
art. 25 ust .1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny

brutto podanej w ofercie.
a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w
art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
c) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
d) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego:
e) BANK SPÓŁDZIELCZY USTKA, 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020 z podaniem tytułu:
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy IZ.II.271.11.2013
f) Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
g) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
h) Kwota, o której mowa w pkt f zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
i) W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,
Protokołu Odbioru Końcowego).
XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100 %
XII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214
Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 24 grudnia 2013 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej
w dniu: 24 grudnia 2013 r. o godz. 09:30 .
XII. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu
zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIV. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.
Załączniki:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2);
3. Wykaz wykonanych robót (załącznik nr 3);
4. Wykaz osób (załącznik nr 4);
5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 5);
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6);
7. Informacja Wykonawcy o przynależeniu do grupy kapitałowej (załącznik nr 7);
8. Projekt umowy (załącznik nr 8);
9. Projekt budowlano-wykonawczy (załącznik nr 9);
10. Aneks do projektu budowlano-wykonawczego (załącznik nr 10);

11. STWiORB (załącznik nr 11);
12. Rysunek nr 23 A2 (załącznik nr 12);
13. Rysunek nr 25 A2 (załącznik nr 13);
14. Przedmiar robót (załącznik nr 14);
15. Zasilanie przepompowni ścieków (załącznik nr 15);
16. Przekrój podłużny (załącznik nr 16).

/-/ Zastępca Wójta Gminy Smołdzino
Małgorzata Żebrowska

