
 
 
 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  

O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

           Nazwa i adres zamawiającego:  

           Gmina Nowe Ostrowy 

           Nowe Ostrowy 80 

           99-350 Ostrowy 
             tel/fax:  24 356-14-00;  tel: 24 356-14-06 

 

           Adres strony internetowej zamawiającego; WWW.noweostrowy.pl 
 

TRYB ZAMÓWIENIA -  PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane o wartości 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 ze zm.). 

2. Rozporządzenie 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. Nr 226, poz. 1817) 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia 

publicznego (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623) 

5. w sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy”  
w ilości 110 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, studnie chłonne 

c) Wykonanie podsypki pod studzienki, oczyszczalnie, pompownie 

d) Posadowienie studzienek, osadników, pompowni, studni chłonnych 

e) Wykonanie podsypki pod przewody drenarskie 

f) Ułożenie przewodów drenarskich, rur kanalizacyjnych 

g) Wykonanie obsypki na rurociągach drenarskich 

h) Ułożenie geowłókniny 

i) Wykonanie nasypów 

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.  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45.23.24.21-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31.07.2012. 

 

Informacja na temat wadium: 

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 28.000,00 zł.  

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

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

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

- w ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: złożenia oświadczenia, że wykonawca 

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 3.  



2) 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 trzy zamówienia obejmujące swym zakresem co najmniej 60 szt. 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

- w ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że wykonawca 

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 3.  

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

- w ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:  

wykazania, iż dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie zawodowe 

jako kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo budowlane: 

a) w specjalności instalacje i sieci sanitarne  – minimum 1 osoba  

b) w specjalności sieci i instalacje elektryczne – minimum 1 osoba 

wpisanych na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 

określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.) 
 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

- w ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: złożenia oświadczenia, że wykonawca 

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 3. 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie 

złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ, z których 

jednoznacznie będzie wynikać, iż stosując formułę: „spełnia - nie spełnia” Wykonawca spełnił w/w 

warunki. 

 

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 

 

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 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 wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia oraz osoby te posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 6. 

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  

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

 

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

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert  



- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

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 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

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, jeżeli w miejscu zamieszkania 

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia. 

 

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Kryteria oceny ofert: cena 100% 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:  

1.Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:  

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 

lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,  

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są 

konsekwencją zawinionego działania którejkolwiek ze stron,  

d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

umowy przez doświadczonego wykonawcę.  

Fakty powyższe muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i 

zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle. Strony ustalą nowy 

termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót który zostanie wprowadzony aneksem do umowy. 

2.Zmiany wynagrodzenia umownego:  

a)w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót, 

 b)w przypadku zwiększenia (ilościowego) zakresu rzeczowego wynikającego z faktycznego 

wykonania, 

c)wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.noweostrowy.bip.org.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy Nowe Ostrowy,  

Nowe Ostrowy 80,  

99-350 Ostrowy. 

Miejsce i termin składania ofert: 06.12.2011 godz. 09
00

,  

w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy,  

Nowe Ostrowy 80,  

99-350 Ostrowy  

pok. nr 1 - sekretariat. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2011 r. o godz. 9
05

 w siedzibie Zamawiającego. 



 

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  

Projekt dofinansowany będzie w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

 

Zamawiający przewiduje 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. 

 
 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający: 

Gmina Nowe Ostrowy 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia 08.11.2011 r.  w BZP 369524-2011 wszczyna postępowanie w 

trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.  

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

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w dniu 21.11.2011 r. w BZP 387774-2011 

 

 

Wójt Gminy 

 /-/ Zdzisław Kostrzewa 

 


