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Modliborzyce: Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce 

Numer ogłoszenia: 16497 - 2016; data zamieszczenia: 18.02.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce , ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, 

woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.modliborzyce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 

projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy 

Modliborzyce. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest usługa polegająca na realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji 

projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy 

Modliborzyce oraz zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Janowie 

Lubelskim. Na podstawie zapisów (deklaracji) właścicieli nieruchomości przewiduje się, że 

245 budynków zostanie wyposażonych w systemy oczyszczania ścieków poprzez 

przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługą będą objęte nieruchomości na terenie 

miejscowości Gminy Modliborzyce. Szczegółowy wykaz nieruchomości, ze wskazaniem 

właścicieli, numerów posesji dla których należy opracować dokumentację zostanie 

przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

ograniczenia bądź zwiększenia ilości przewidzianych do zaprojektowania przydomowych 

oczyszczalni ścieków na etapie realizacji zamówienia. Zastrzeżenie powyższe jest zależne 

między innymi od braku np. możliwości budowy oczyszczalni z przyczyn technicznych bądź 

formalnych, jak również ostatecznej weryfikacji listy zgłoszeń mieszkańców. Kwota 

wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości faktycznie zaprojektowanych 

oczyszczalni, tj. kwota wynagrodzenia = ilość zaprojektowanych przydomowych 

oczyszczalni ścieków x cena jednostkowa. W ramach usługi przewiduje się wykonanie 
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dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków z zastosowaniem metody 

osadu czynnego wraz z rozwiązaniami podłączenia do budynków - przykanalików oraz 

rozwiązaniem odpowietrzenia przed włączeniem do instalacji wewnętrznej budynków.  

W skład każdej oczyszczalni ma wchodzić: a) Osadnik wstępny, b) Komora natleniania, c) 

Osadnik wtórny, d) Urządzenia do napowietrzania i recyrkulacji osadu. W/w urządzenia mogą 

występować w postaci zblokowanej. 3.2 W ramach opracowania należy wykonać/uzyskać: 1) 

Aktualne mapy do celów projektowych. 2) Ekspertyzy lub dokumentacje geotechniczne 

(geologiczno-inżynierskie) warunków posadowienia obiektu budowlanego. 3) Projekty 

budowlane i wykonawcze. 4) Dokumentację kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy 

inwestorskie, zestawienie kosztów inwestycji). 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych. 6) Nadzór autorski w pełnym zakresie wynikającym  

z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 7) Wyjaśniać wątpliwości 

dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań. 8) Uzgadniać i wprowadzać uzupełnienia, 

modyfikacje lub rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszone 

przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego  

w przypadku stwierdzenia wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót bądź 

zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na 

przyszłe koszty eksploatacji obiektu. 9) Uzgadniać z Zamawiającym zmiany technologii 

wykonania robót. 10) Przygotować i złożyć w imieniu Zamawiającego dokumenty niezbędne 

do zgłoszenia robót budowlanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, będących 

przedmiotem zamówienia, w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim. 3.3 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie badań geologicznych 

gruntu dla każdej oczyszczalni wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej dla każdej 

nieruchomości. 2) Pozyskanie aktualnych map do celów projektowych. 3) W przypadku braku 

możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu opinię wykluczającą i wyniki badań geologicznych. 4) Przed przystąpieniem 

do wykonania dokumentacji projektowej należy zawrzeć umowę użyczenia nieruchomości, 

wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, ustalić lokalizację przydomowej oczyszczalni 

ścieków wraz z miejscami włączeń kanalizacyjnych i energetycznych oraz uzyskać na 

egzemplarzach mapy podpis właściciela z adnotacją, że akceptuje planowaną lokalizację. 5) 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego 

wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu 

sporządzeniu dokumentacji projektowej, dokumenty uprawniające do przystąpienia do 

realizacji inwestycji, zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy nie 

wymagającej pozwolenia na budowę. 6) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 762 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

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

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 7) Projektowane oczyszczalnie 

muszą być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. 8) W przypadku braku możliwości 

zaprojektowania kompletu oczyszczalni z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

zamówienie ulegnie zmniejszeniu o liczbę niezaprojektowanych oczyszczalni. 9) Całość 

przedmiotu zamówienia należy przygotować w wersji papierowej wraz z oświadczeniem  

o jego kompletności w następujących ilościach: a) Projekty budowlane - 4 egz. b) Projekty 

wykonawcze - 4 egz. c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) - 2 egz. d) Przedmiar robót - 2 egz. e) Kosztorys inwestorski - 2 egz. 10) 

Wykonawca wykona wymienione opracowania w wersji papierowej, w ilościach podanych 

powyżej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.). Formatami wersji elektronicznej są: dla map - 
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jpg, pdf, tif, a dla dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych - pdf, doc. Do 

kompensacji, czyli zmniejszenia objętości dokumentów o dużych rozmiarach Wykonawca 

zastosuje jeden z następujących formatów: zip, rar. 11) W trakcie opracowywania 

dokumentacji należy w trybie roboczym uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania projektowe 

mające wpływ na wartość inwestycji. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na 

pytania związane z dokumentacją projektową, kierowane do Zamawiającego przez 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 13) Obowiązkiem Wykonawcy będzie 

pełnienie nadzoru autorskiego, na żądanie Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami Prawa budowlanego nad realizacją zadania pn. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego oraz w ramach wynagrodzenia określonego  

w §10 ust.1 umowy. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 30% 

wartości zamówienia podstawowego. 

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

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: Okres w 

miesiącach: 4. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 

000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 10.2 Wadium musi obejmować cały okres związania 

ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy, tj.: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 

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

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, 

poz. 275 z późn. zm.). 10.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem 

terminu składania ofert. 10.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku /Oddział Modliborzyce  



str. 4 
 

Nr 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035 z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy 

INW.271.1.1.2016. 10.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin 

wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 10.6 

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert  

w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 

Modliborzyce w sekretariacie - pokój nr 8 lub dołączyć do oferty. Wadium w tej formie 

będzie akceptowane pod warunkiem zgodności z przepisami ustawy, w szczególności z treści 

powinno wynikać, że obejmuje wszystkie przypadki zatrzymania wadium przez 

Zamawiającego. 10.7 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

10.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 

10.9 Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim 

przypadku Wykonawca wnosi wadium terminie określonym przez Zamawiającego. 10.10 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.11 Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  

w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości 

wybrania ofert złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1 

ppkt 1 SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,  

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do 

oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 

postawione warunki w SIWZ Wykonawca spełnia nie później niż w dniu,  

w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez 
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Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

wykonał (ukończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

okresie, co najmniej 2 usługi (minimum 100 szt. każda) na wykonanie 

dokumentacji projektowej w zakresie opracowania projektów przydomowych 

oczyszczalni ścieków wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały 

wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Pod pojęciem wykonał 

(ukończył) w okresie ostatnich trzech lat (..) rozumie się wykonanie usług 

zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed terminem składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert i/lub świadectwa wykonania datowanym jw. (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniania będzie ich łączna wiedza i doświadczenie - 

w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny 

wykaz usług oraz dokumenty potwierdzające, że każda z tych usług została 

wykonana należycie). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć dowody określające, że usługi wymienione w wykazie zostały 

wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone. Dowody muszą odpowiadać wymogom określonym 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231). 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 

formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  

i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) 

dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż postawione warunki w SIWZ Wykonawca spełnia nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku nie 

wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 2 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz  

z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami). Zamawiający 

wymaga wskazania osoby głównego projektanta, który będzie osobą 
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odpowiedzialną za realizację zamówienia i który będzie posiadał wymagane 

uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego  

i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki w SIWZ Wykonawca 

spełnia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz  

z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami). Zamawiający 

wymaga wskazania osoby głównego projektanta, który będzie osobą 

odpowiedzialną za realizację zamówienia i który będzie posiadał wymagane 

uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego  

i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki w SIWZ Wykonawca 

spełnia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (w przypadku wspólnego ubiegania 

się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu 

dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu 

wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku). Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - 

nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do 

oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 

postawione warunki w SIWZ Wykonawca spełnia nie później niż w dniu,  

w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez 

Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 
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zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

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

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W 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; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 

lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

zawierający co najmniej 2 usługi (minimum 100 szt. każda) na wykonanie 

dokumentacji projektowej w zakresie opracowania projektów przydomowych 

oczyszczalni ścieków wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały 

wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dowody określające, że usługi wymienione w wykazie 

zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone. Dowody muszą odpowiadać wymogom określonym w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).; 

 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; 

 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. 
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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; 

 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 III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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; 
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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) 

1) formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) formularz wyceny 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 3) pełnomocnictwo do występowania  

w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje 

pełnomocnik, 4) w przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dokumentujące ustanowienie 

pełnomocnika przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Czas wykonania przedmiotu zamówienia - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 

Zmiany terminu umowy 1.Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, 

określonego w § 5 ust 1 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

a mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 1) 

wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można 

było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 2) wezwania przez organy 

administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu 

Umowy; 3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
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administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania 

administracyjnego; 4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów 

wyjściowych do wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności danych i wszelkich 

oświadczeń od właścicieli nieruchomości; 5) zmiany przepisów prawa; 6) jeśli w wyniku 

interpretacji organu lub zmiany przepisów prawnych zajdzie potrzeba uzyskania pozwolenia 

na budowę w zakresie planowanej inwestycji; 7) udzielenia Wykonawcy zamówienia 

dodatkowego lub uzupełniającego; 8) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia; 9) 

zmiany zakresu wykonania (zmniejszenia lub zwiększenia zakresu inwestycji) 10) wydania 

Polecenia Zmiany, o którym mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy. 2. Do zmiany terminu 

Umowy § 19 stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy 1. Strony przewidują możliwość 

dokonania w Umowie następujących zmian: 1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania 

przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w § 7 niniejszej umowy 

oraz w pkt 3 niniejszego paragrafu; 2) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu okoliczności określonych w § 13; 3) zmniejszenie lub zwiększenie 

zakresu przedmiotu Umowy, wynikające z: a) wynikłych okoliczności formalno-prawnych 

uniemożliwiających wykonanie inwestycji (np. brak możliwości pozyskania prawa na 

dysponowanie nieruchomością przez wzgląd na nierozstrzygnięte postępowanie spadkowe, 

lub brak kontaktu z właścicielem nieruchomości), b) brak możliwości wykonania 

przydomowej oczyszczalni ścieków z powodu braku miejsca na terenie nieruchomości na 

zlokalizowanie obiektu, c) brak możliwości wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków  

z powodu złych wyników opinii geologicznej, mimo przeanalizowania wielu dostępnych 

technologii, d) rezygnacja właściciela nieruchomości, wynikła między innymi z braku 

akceptacji zaproponowanych na podstawie warunków lokalnych i opinii geologicznej 

rozwiązań technologicznych przydomowej oczyszczalni ścieków jak również innych 

okoliczności zależnych do właściciela nieruchomości na której ma zostać wykonana 

inwestycja, e) ostatecznej weryfikacji wykazu nieruchomości. 2. Ewentualne zmiany Umowy, 

o których mowa w ust. 1, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy. 3. Ponadto 

Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących 

zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany): 1) wykonać zamienne opracowania 

projektowe w ramach Umowy. 4. Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiający może 

zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 1) 

uzasadnienia dokonania zmiany; 2) opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do 

realizacji elementów przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany; 5. Zamawiający, po 

ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia Zmiany, jest 

uprawniony do wydania Polecenia Zmiany. 6. O zmianach teleadresowych Wykonawca 

powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do 

Umowy. 7. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów 

trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą 

których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia 

Aneksu do Umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.modliborzyce.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce. 



str. 11 
 

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

ofert: 29.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 

63, 23-310 Modliborzyce, pokój nr 8 (sekretariat). 

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: Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy wykluczy  

z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy  

z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne 

środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 

naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 

naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

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 

 

 

Burmistrz Modliborzyc 

                  mgr inż. Witold Kowalik 


