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Zamawiający: Gmina Byczyna              Nr zamówienia: Wp-II.271.17.2011 

Przetarg nieograniczony 
 

 
 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BYCZYNA ETAP I – ROSZKOWICE”  

 

 

                

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 
413 41 50. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - 
Roszkowice. Zadanie stanowi część projektu realizowanego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I - Roszkowice.  
 

Kanał sanitarny grawitacyjny o łącznej długości 4.399,50 m  
Kanał sanitarny tłoczny o łącznej długości 4.080,50 m - słuŜy do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych  
z tłoczni STRATE P26 w Roszkowicach w kierunku oczyszczalni w Byczynie.  
Zamawiający wymaga, by roboty rozpoczynały się od budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, od oczyszczalni ścieków.  
W zakres tych robót wchodzą w szczególności:  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne,  
- roboty montaŜowe sieciowe,  
• montaŜ kanałów z rur kamionkowych Ø 200, Ø 500,  
• montaŜ studzienek kanalizacyjnych,  
• montaŜ przykanalików z rur PVC Ø160/4,7 mm, Ø200/5,9 mm, z rur PE Ø 160/6,2 mm i PE Ø 200/7,7 mm,  
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• montaŜ kanałów z rur PE 100 Ø 110/6,6 mm SDR 17 PN10,  
• montaŜ kanałów z rur PE 100 Ø 125/7,4 mm SDR 17 PN10,  
• montaŜ kanałów z rur PE 100 Ø 160/9,5 mm SDR 17 PN10, 
•  montaŜ i wyposaŜenie przepompowni tłoczni 
- próba szczelności,  
- ochrona przed korozją,  
- kontrola jakości,  
- roboty w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych.  
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:  
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 9 do SIWZ,  
2) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 10 do SIWZ  
3) Przedmiar robót jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty - zał. Nr 11 do SIWZ  
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Byczyna etap I - Roszkowice jest częścią projektu pn: Budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Byczyna w miejscowościach Biskupice, Polanowice, Gołkowice, Jaśkowice, 
Roszkowice i Byczyna. Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mogą 
zawierać ustalenia dla całości projektu, natomiast przedmiot zamówienia stanowi jedynie etap I projektu - Roszkowice.  
4) Wyjaśnienie SIWZ – zał. Nr 12 do SIWZ (są to wyjaśnienia udzielone Wykonawcą na etapie postępowania Wp-II.271.8.2011 
i Wp-II.271.10.2011). 
 

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
45100000-8 -  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111000-8 -  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45112000-5 -  Roboty w zakresie usuwania gleby  
45200000-9 -  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
                        LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
45230000-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg,  
                        lotnisk i kolei  
45231000-5 -   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  
45231300-8 -   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232000-2 -   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45232423-3 -   Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45233000-9 -   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233220-7 -   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
31311000-9 -   Podłączenia energetyczne 
 

Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinni zapoznać się z dokumentacją projektową wraz z decyzjami administracyjnymi 
oraz dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie swojej oferty.  
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 
45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.24.23-3, 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 31.31.10.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Zakończenie: 20 grudnia 2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  
1. Wysokość wadium. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  jest wniesienie wadium w wysokości: 

100.000,00 PLN   słownie: sto tysięcy 00/100 złotych. 
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2. Forma wadium. 
1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest 
zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r.  Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie  
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin waŜności gwarancji 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne Ŝądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ kwota roszczenia jest mu naleŜna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego  
z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Postanowienie pkt. 2.2) stosuje się równieŜ do poręczeń, określonych w pkt 2.1) b) i 2.1) e). 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Zamawiającego 

 

Urząd Miejski w Byczynie: 
B.S. Namysłów O/Byczyna, nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 

 

dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty. 
    Zgodnie z Prawem bankowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 6) art. 63 ust. 3 polecenie przelewu jest rozliczeniem bezgotówkowym. 
Zgodnie z art. 63c. Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi  z zastrzeŜ. art. 63g, dyspozycję dłuŜnika obciąŜenia jego 
rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 
3. Termin wniesienia wadium. 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia  14.07.2011 r. do godz. 09.00  przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W 
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem 
koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
4. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 
5. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy,  
 a takŜe w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp. 

 
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, jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia 
załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Ocena następuje zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. 
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• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe:  

 Wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót 
budowlanych, których przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej, kaŜda z przyłączami i tłocznią ścieków (lub 
przepompownią ścieków), o łącznej długości wykonanych sieci min. 8 000 metrów. Wykazane roboty  muszą zawierać 
elementy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i elementy kanalizacji sanitarnej tłocznej. 
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złoŜyć wykaz wykonanych robót sporządzony wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót)  
 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane przez Wykonawców roboty budowlane zawierały co 
najmniej: 
• wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,  
• wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,  
• wskazanie zakresu i wartości robót,  
• wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),  
• wskazanie miejsca wykonania,   
• opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, Ŝe prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą 
ich łączne kwalifikacje i doświadczenia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie 
oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Ocena następuje zgodnie z formuła spełnie/nie 
spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
Będzie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wskaŜe do 
uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące podmioty/osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywania przez nich 
czynności: 
 

a) Przedstawiciel Wykonawcy – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 
− doświadczenie w zarządzaniu kontraktami/umowami na roboty budowlane, w tym co najmniej jedną inwestycją  

o wartości brutto min. 3.000.000 PLN,  

− znajomość języka polskiego, 
b) Kierownik budowy – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 

− wykształcenie wyŜsze techniczne, 

− doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy na przynajmniej jednym w ciągu ostatnich 5 lat, 
zakończonym kontrakcie/umowie na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, o wartości robót 
brutto co najmniej 3.000.000 PLN,  

− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
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c) Kierownik budowy o specjalności sanitarnej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 
− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

− doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wykonywania sieci kanalizacyjnych, w tym 
co najmniej jednej zakończonej inwestycji, w ciągu ostatnich 5 lat, polegającej na wykonaniu co najmniej 5 000,00 m 
sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej łącznie.  

d) Kierownik budowy branŜy drogowej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 
− posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

− min. 3-letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru robót drogowych lub jako kierownik robót drogowych, 
e) Kierownik budowy branŜy elektrycznej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 

− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  
i urządzeń elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im waŜne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

− min. 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru robót elektrycznych lub w wykonawstwie robót 
jako kierownik robót elektrycznych. 

 

Zamawiający dopuszcza pełnienia przez jedną osobę jednocześnie kilku funkcji. 
 

W/w osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku, gdy nie posiadają biegłej znajomości języka 
polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy. 
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane, jako eksperci, od których wymagane są 
stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w 
Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie 
z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394 ). 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  

− wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, oraz   

− oświadczenie Wykonawcy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  
uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe:  
a) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej  
      w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani  
      są przedłoŜyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiadają rachunek,  
      wystawioną nie wcześniej niŜ  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych  
      środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. 
b)  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  
     zamówienia w wysokości co najmniej 2 600 000 PLN. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złoŜyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku - 
inny dokument, potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.  
Zamawiający zwraca uwagę, iŜ polisa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. 
w sprawie rodzaju dokumentów, których moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane, polisa winna być opłacona, dotyczy to równieŜ polis z odroczonym terminem płatności.  
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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, naleŜy przedłoŜyć: 

• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 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, Ŝe 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 niŜ 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, naleŜy przedłoŜyć: 
 

 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu 
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) 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 niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone 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, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, 
 w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  
b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów rejestrowych,  
c) kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną wraz z tabelą elementów scalonych /materiał poglądowy/, 
d) inne wymienione w rozdziale 6 i 7 SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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 
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W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą  
w szczególności: 
a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany: 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych  
w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w sytuacji gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje się 
takŜe moŜliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 
prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy moŜe mieć wpływa na koszt 
realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych w pkt c) niniejszego paragrafu. 
b) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana moŜe być spowodowana okolicznościami zaistniałymi  
w trakcie trwania umowy takimi jak:  

− zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, 

− w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt a) niniejszego paragrafu, sposób 
obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący: 
� w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy, 
� w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na 
podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego 
elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.    
d) regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
e)  w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego – zmiana % wartości faktur określonej w § 3 ust. 2,  
w granicach zmiany +/- 5 %. 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  
Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna. 
 

 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
 14.07.2011 godzina 09:00,  
 
miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna, sekretariat – I piętro, pokój nr 19. 
 

 
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: 
Projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.. 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budŜetu 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 
 
Numer ogłoszenia na Portalu UZP: 176601 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011 
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie dnia: 28.06.2011  


