
Mirosławiec: Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w 

Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z 

przepompownią w Mirosławcu Górnym 

Numer ogłoszenia: 74301 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w 

Mirosławcu , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 

67 2595501. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i remont oczyszczalni 

ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w 

Mirosławcu Górnym. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i remoncie 

oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowie przewodu tłocznego ścieków wraz z 

przepompownią w Mirosławcu Górnym. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę oczyszczalni 

ścieków do przepustowości dobowej docelowej 1.500 m3/d w technologii biologicznego 

oczyszczania ścieków w oparciu o proces osadu czynnego w nowych reaktorach oraz budowę 

kolektora tłocznego o długości 2068 mb z przepompownią ścieków. W zakres przedmiotu 

zamówienia wchodzi również wyposażenie w urządzenia stałe i ruchome oraz rozruch oczyszczalni 

ścieków oraz przeszkolenie obsługi oczyszczalni i przepompowni ścieków. Oczyszczalnia ścieków 

zbudowana jest w oparciu o technologię w pełni zautomatyzowaną. 1. Oczyszczalnia ścieków. 

Obiekt technologii oczyszczalni ścieków do przebudowy - stacja odwadniania osadu. Obiekty 

technologii oczyszczalni ścieków nowo budowane : 1) budynek urządzeń mechanicznego 

oczyszczania ścieków i budynek dmuchaw, 2) składowisko osadu odwodnionego, 3) reaktor 



biologiczny z osadem czynnym, 4) przepompownia ścieków, 5) komora rozdziału przed reaktorami 

biologicznymi, 6) przepompownia osadu i części pływających, 7) osadniki wtórne i radialne, 8) punkt 

zlewny ścieków dowożonych, 9) przepompownia ścieków oczyszczonych, 10) komora pomiarowa 

ścieków oczyszczonych, 11) komora pomiarowa osadu recyrkulowanego 12) agregat prądotwórczy 

zasilania awaryjnego wyposażony w instalację o mocy 100 kVA, zlokalizowany na zewnątrz w 

wydzielonym miejscu, wyposażony w odpowiednią obudowę zewnętrzną. Dla obsługi nowo 

budowanych obiektów przewidziano rozbudowę dróg wewnętrznych w kierunku południowym oraz 

zachodnim o szerokości 4,0 m zakończona placem manewrowym, które będą się włączać w 

istniejącą drogę dojazdową do oczyszczalni. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka 

Korytnica (poprzez trzcinowisko i odcinek rowu melioracyjnego). Oczyszczalnia ścieków zasilana 

jest obecnie z napowietrznej stacji transformatorowej, która jest własnością Zakładu 

Energetycznego, zlokalizowanej na granicy działki, gdzie znajduje jest oczyszczalnia. Główna 

rozdzielnica oczyszczalni znajduje się, budynku obsługi oczyszczalni. Stacja transformatorowa 

będzie dostosowana do zwiększonego poboru energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami, przez 

miejscowy Zakład Dystrybucji Energii. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie mocy, przewiduje 

się wymianę linii kablowych do zasilania obiektów nowo budowanych i do przebudowy. W celu 

zapewnienia izolacji i ochrony przed negatywnym oddziaływaniem oczyszczalni przewiduje się 

zieleń izolacyjną w postaci drzew, jako uzupełnienie zieleni istniejącej na terenie wolnym od 

zabudowy oraz przy nowych budynkach technologicznych. Nowo ukształtowane tereny należy 

obsiać trawą. 2. Kanalizacja sanitarna. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie : 1) 

rurociąg tłoczny ścieków o długości 2.068 mb wykonany z rur i kształtek PE PN 10 o średnicy Dz 

160 mm (SDR 17), który wprowadzony będzie do studzienki kanalizacyjnej przy składowisku 

odpadów, 2) przepompownia ścieków wyposażona w dwie pompy zatapialne (pracująca + 

rezerwowa) każda o mocy 7,5 kW, w formie studziennej z polimerobetonu: średnica studni 2000 

mm, głębokość 7,50 m, 3) komora pomiarowa ilości ścieków do pomiaru ilości tłoczonych ścieków z 

przepompowni wykonana w studni o średnicy 1,20, głębokość 2,37 m, wyposażona w 

przepływomierz elektromagnetyczny DN 100. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.25.22.00-0, 45.11.12.00-0, 

45.22.30.00-6, 45.23.24.00-6, 45.23.24.23-3, 45.22.35.00-1, 45.23.31.20-6, 45.31.10.00-0, 

45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5, 45.31.73.00-5, 45.31.61.00-6, 45.33.00.00-9, 45.23.10.00-5, 

45.32.00.00-6, 45.34.20.00-6, 45.11.12.91-4, 45.11.27.10-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 150.000 złotych słownie : 

sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonali w jednym lub kilku zadaniach co najmniej : a) dwie 

roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy oczyszczalni 

ścieków o przepustowości dobowej min. 1.500 m3 o wartości min. 5.000.000 zł netto 

każda, b) dwie roboty związane z zagospodarowaniem terenu, a w tym ułożenie 

nawierzchni placów, chodników i dróg pod obciążenie ciężkie o nawierzchni z kostki 

betonowej, Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu 

wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W 

takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i 

doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy 



wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko 

dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu 

udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania 

części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do dyspozycji 

wykonawcy co najmniej kadry kierowania budową, która posiada wymagane uprawnienia 

oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za 

kierowanie budową i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie 

wykonywania przedmiotu zamówienia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą dysponować, 

urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania 

zamówienia tj. maszyny do prac ziemnych ( koparki, spycharki, zagęszczarki gruntu ), 

dźwigiem o udźwigu min. 5t i wysięgu min. 10 m, szalunkami składanymi stalowymi do 

wykonywania konstrukcji żelbetowych i betonowych, środkami transportu ciężkiego i 

pojazdami dostawczymi, dostępem do wytwórni betonu, serwisem technicznym dla 

oczyszczalni ścieków i przepompowni zapewniającym czas reakcji serwisowej nie 

dłuższym niż 2 godziny od zawiadomienia o awarii Spełnianie warunku zostanie ocenione 

na podstawie złożonego wykazu punktów serwisowych z podaniem czasu reakcji, wykazu 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót 

budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami na zasadzie spełnia-nie spełnia. Wykonawca może polegać na potencjale 

technicznym 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 wykonywaniu 

zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownika budowy z 

uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i posiadającego min. 5 letnie 



doświadczenie w kierowaniu budową lub przebudową min. 2 oczyszczalni ścieków o 

przepustowości dobowej min. 1500 m3 i o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł netto każda, 

b) kierownikami robót: jeden z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, jeden z uprawnieniami do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z min. 5 letnim 

doświadczeniem w budowie i montażu urządzeń automatyki sterowania procesami 

technologicznymi, w tym kierowanie takimi robotami przy budowie min. 2 oczyszczalni 

ścieków, jeden w specjalności drogowej, jeden z uprawnieniami w specjalności drogowej, 

c) technologiem - specjalistą posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie 

posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji procesów rozruchu i pracy 

oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, który przygotował i wykonał rozruch min. 

2 oczyszczalni ścieków i min. 2 przepompowni ścieków, d) specjalistą posiadającym 

kwalifikacje i doświadczenie w zakresie kształtowania terenów zielonych, nasadzeń 

drzew i krzewów, b) dysponują lub będą dysponować specjalistami w zakresie budowy i 

montażu sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych, ogólnobudowlanej, zbrojarzami 

konstrukcji żelbetowych, spawaczami, betoniarzami, robót drogowych, c) kierownik 

budowy i kierownicy robót muszą posiadać (uprawnienia budowlane ) stwierdzenie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

dnia 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu 

Zawodowego, a w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, osoba która 

nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom 

określonym w ustawie Prawo budowlane oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych i posiada zaświadczenia wymagane przez właściwe organy 

państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają 

wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może 

polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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 wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) posiadają środki 

finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 2.500 000,00 zł, b) 

posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 mln 

złotych na wszystkie zdarzenia, z tym że suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może 

być mniejsza niż 1 mln złotych, a za szkody wyrządzone przez podwykonawców nie 

może być mniejsza niż 1 mln zł. Polisa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną 

deliktową i kontraktową z sumą gwarancyjną na obie odpowiedzialności w kwocie 20 mln 

zł łącznie, c) osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych przychody netto ze 

sprzedaży w wysokości min. 18 mln zł w każdym z okresów, d) posiadają wskaźnik 

płynności finansowej bieżącej za ostatni rok obrachunkowy w granicach 1,2 - 2 liczony, 

jako stosunek aktywa bieżące do zobowiązania bieżące, Ocena spełniania warunku 

zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, dokumentów potwierdzających sytuację ekonomiczną oraz 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych 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 wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego 

warunku. 



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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone  

 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a 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  

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o 

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument 

określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 

3 lata obrotowe  



 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 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  

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 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 ubezpieczenie 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  

 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  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robót 

opracowany według wytycznych określonych w rozdz. IV pkt. 6 ppkt. 6. 2) Kosztorys 

ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych 

materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia 



i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które 

wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) Dotyczy podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi. W celu stwierdzenia, czy 

osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego 

uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Informacja wykonawcy o 

sposobie postępowania z materiałami pochodzących z rozbiórki lub nadmiarem gruntu wraz ze 

wskazaniem miejsca i sposobu innego wykorzystania tych materiałów. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej 

umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może 

dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z 

własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) 

śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się 

kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego 



specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. 

rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli 

uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. 

Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty 

nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) 

Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia 

Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania 

dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c) przekazania 

dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej, d) 

zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych 

umową, e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może 

wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie 

opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) 

zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) 

szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski 

żywiołowej e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych 

nieprzewidywanych w SIWZ, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych. 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) 

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 8) Jeżeli 

powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp., 9) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a) 

konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 



(kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych, d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, 

jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy 

bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie 

opracowywania dokumentacji projektowej, a zastosowanie przewidzianych rozwiązań będzie 

niekorzystnym wykonaniem przedmiotu umowy, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w lit. e będą wprowadzone wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększanym z tego powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a -e zmian może być powiązane 

ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 10) Pozostałe zmiany a) jeśli 

zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie 

wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą 

różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie 

powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT 

do zapłacenia przez wykonawcę , c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem 

zasady opisanej w SIWZ i ofercie wykonawcy, d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których 

mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o 

której mowa w art. 397 Ksh. 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo 

Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które 

powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na 

wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia 

umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez 

powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor 

Nadzoru oraz Kierownik budowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.bip.miroslawiec.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 78-650 

Mirosławiec. 

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

25.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec. 

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: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej.. 

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 

 

 


