
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

  Gmina Nowe Ostrowy, 

  Nowe Ostrowy 80 

  99-350 Ostrowy 
  tel.: (024) 356-14-00; 356-14-06,  

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO, na 

podstawie art. 10 ust. 1 i art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759). 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.noweostrowy.bip-jst.pl 

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ: 

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Nowe Ostrowy  Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ 

wynosi 50 zł. na konto 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest:  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Nowe Ostrowy”.  

Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy 

w ilości 26 szt. pracujących w oparciu o niskoobciążony osad czynny współpracujący z drenażem 

rozsączającym. 

Roboty występujące przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków obejmują: 

a) Wytyczenie lokalizacji poszczególnych urządzeń na działce 

b) Wykonanie wykopów pod studzienki, oczyszczalnie, pompownie, drenaż 

c) Wykonanie podsypki pod studzienki, oczyszczalnie, pompownie 

d) Posadowienie studzienek, osadników, pompowni 

e) Wykonanie podsypki pod przewody drenarskie 

f) Wykonanie nasypów 

g) Ułożenie przewodów drenarskich, rur kanalizacyjnych 

h) Wykonanie obsypki na rurociągach drenarskich 

i) Ułożenie geowłókniny 

j) Zasypanie wykopów 

k) Wykonanie przyłącza elektrycznego do pompowni ścieków 

l) Plantowanie terenu i przywrócenie do pierwotnego stanu 

 

Zakres prac i czynności za które będzie odpowiedzialny Wykonawca obejmuje także: 

a) Oznakowanie terenu robót, 

b) Obsługa geodezyjna w czasie budowy w tym tyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,  

c) Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy, 

d) Ubezpieczenie placu budowy, 

e) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 

f) Rozruch oczyszczalni, aż do osiągnięcia pełnego efektu oczyszczania ścieków,  

g) zlecenie i uzyskanie pozytywnych wyników badań ścieków oczyszczonych (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska) dla każdej oczyszczalni 

przeprowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczną bądź inne akredytowane laboratorium,  

h) Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń i przekazanie instrukcji obsługi oraz 

gwarancji wraz z pokwitowaniem odbioru dokumentów przez użytkownika,  

i) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej każdą oczyszczalnię,  



j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym: 

- kosztorysów powykonawczych na poszczególne oczyszczalnie 

- dokumentacji powykonawczej na każdą oczyszczalnię 

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla każdej oczyszczalni 

- wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium. 

 

2. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem budowy (wizji w terenie). 

4. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz kosztorysach nakładczych, przedmiarze robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaków towarowych oraz nazw producentów - 

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź 

materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie nakładczym, przedmiarze robót,  

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami 

równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie 

same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie 

wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. 

5. Wymagania te zostaną spełnione jeżeli dla urządzeń zachowane zostaną n/w parametry: 

Oczyszczalnie ścieków: 

- metoda oczyszczania niskoobciążony osad czynny, 

- max. przepływ – typ POŚ I do 0,90 m
3
/d, typ POŚ II do 1,50 m

3
/d, 

- sterowanie pracą oczyszczalni automatyczne, 

- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PE lub PEHD), 

- konstrukcja zbiornika umożliwiająca posadowienie dna zbiornika do głębokości 4,0m p.p.t. 

 

Pompy w pompowniach ścieków: 

- napięcie zasilania  - 230V/50Hz 

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

- korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa 

- wys. podnoszenia max 12m 

- wydajność max 300 l/min 

- max  śr. zanieczyszczeń – 30mm 

 

Pompownia ścieków: 

- średnica min. 550 mm 

- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PE lub PEHD), 

 

Studzienki rozdzielcze: 

- średnica min. 315 mm 

- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PE, PP, PCV), 

 

6. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do 

załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy 

producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów, 

zgodnie z zapisem § 5 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 2009r, Nr 226, poz.1817). 

7. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń 

równoważnych lub zaoferowanie urządzeń równoważnych nie posiadających tych samych lub lepszych 

parametrów technicznych i jakościowych uwzględnionych przewidzianych w projekcie i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót będzie powodowało odrzucenie oferty.  

 

 



Wspólny słownik zamówień (CPV): 

45.23 24.21-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: nie  

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: nie  

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA –  do dnia 15.11.2010 r. 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:  

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum dwa zamówienia 

obejmujące swym zakresem co najmniej (każde z nich) 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:  

wykazania, iż osoby które będą kierować robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie: instalacje i sieci sanitarne, sieci i instalacji 

elektrycznych,  wpisanymi na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

  

 

2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga 

złożenia n/w dokumentów:  

 

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 

myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4, 

b) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 

ustawy, 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

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 ofert,  

d) aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, 

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 ofert. 

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego  

na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z 

których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w 

warunki.  

 



 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

WYMIENIONYCH w pkt. VI: 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące dokumenty i oświadczenia:   

 

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk 

załącznika nr 3,  

b) wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. 

b), 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 - wg załącznika nr 5; 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za 

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 informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6.  

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia,  

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 

w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów: 

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,  

b) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 

art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,  

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 ofert,  

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, 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 ofert. 

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.  

 

 

3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy 

wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. VI. ppkt. 1 lit. b) – winien spełnić minimum jeden z 

wykonawców występujących wspólnie,  pozostałe warunki wskazane w pkt. VI ppkt.1 – mogą być spełnione 

łącznie natomiast warunek wskazany w pkt. VI ppkt. 2 – musi spełnić każdy z wykonawców występujący 

wspólnie. 

 

4. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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. Dokument w 

tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 4.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM. 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 4.000 zł (słownie zł: cztery tysiące) 

na konto 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE. 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto –  100%.  

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Termin składania ofert: do 27.08.2010 r. do godz. 9:00 

2. Miejsce: Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy - sekretariat. 

3. Otwarcie ofert: 27.08.2010 roku o godz. 9:05 w siedzibie Zamawiającego. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 

ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE 

INFORMACJE DOT. DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ,  

NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA  AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

 

          

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający: 

Gmina Nowe Ostrowy 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia 12.08.2010 r. w BZP 248032-2010 wszczyna postępowanie w trybie 

przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.  

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy”. 

 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy 

 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 


