
                                                                                                         
 
 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU 
 
1. Nazwa i adres zamawiaj�cego 

Gmina Rejowiec Fabryczny 
ul. Lubelska 16 
22 – 169 Rejowiec Fabryczny 
tel. 082 5664 – 121 , fax 082 5663 – 103 

 
2. Tryb zamówienia . 

Post�powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto�ci powy�ej 
14 000 euro ( procedura uproszczona ) . 

 
3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja 

www.ug.rejowiec.pl 
 
4. Okre�lenie przedmiotu zamówienia . 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 42 sztuk przydomowych 
bezobsługowych oczyszczalni �cieków w gminie Rejowiec Fabryczny . 
Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych . 

 
5. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych . 
 
6. Termin wykonania zamówienia . 
     rozpocz�cie 15.05.2008 r    zako�czenie   30.11.2008 r 
 
7. Opis warunków udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków .  
      O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy , którzy: 

a) posiadaj� uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci 
w zakresie obj�tym przedmiotem zamówienia , je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek  

 posiadania takich uprawnie�, 
       b)  posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj� potencjałem technicznym 
       i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,  dysponuj� co najmniej jedn� 
       osob� posiadaj�c� niezb�dne uprawnienia budowlane do kierowania  
       robotami budowlanymi i 1 osob� z uprawnieniami do projektowania przydomowych  
       oczyszczalni  
  c) znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 
   zamówienia. 
 Wykonawca musi osi�gn�� �redni roczny przychód netto ze sprzeda�y liczony jako   
�rednia arytmetyczna z ostatnich trzech lat obrotowych, a je�eli okres prowadzenia 
działalno�ci jest krótszy – za ten okres, co najmniej w wysoko�ci 400 000 zł. Posiada� 
�rodki finansowe w wysoko�ci co najmniej 200 000 zł lub posiada� zdolno�� kredytow� w 
wysoko�ci 200 000 zł.  Posiada� ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalno�ci na kwot� 400 000 zł.  

      d) nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia na podstawie art.  
      24 Ustawy PZP . 
     Wykonawc� mo�e by� ka�dy , który b�dzie ubiega� si� o udzielenie zamówienia 



      publicznego , zło�y ofert� i zawrze umow� w sprawie zamówienia publicznego ,  
      je�eli oferta jego zostanie wybrana . 
      e) ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków b�dzie dokonana na podstawie 

tre�ci wymaganych o�wiadcze� i dokumentów , o których mowa w pkt.6 SIWZ, 
według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek . 

      INFORMACJA  O  O�WIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH  JAKIE  MAJ� 
      DOSTARCZY�  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA 
      WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST�POWANIU . 
      W celu potwierdzenia spełnienia warunków okre�lonych w pkt.5 Wykonawca  
       zobowi�zany jest zło�y� wraz z ofert� ni�ej wymienione o�wiadczenia i dokumenty  
      O�wiadczenie (zał�cznik nr 3) �e : 
      posiada uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci  
         obj�tych przedmiotem zamówienia, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania  
         takich uprawnie� ,zał�cza kserokopie uprawnie� budowlanych kierownika budowy i  
         projektanta  
      posiada niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuje potencjałem    
         technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
     znajduje si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie  

   przedmiotu zamówienia na podstawie za�wiadcze� z banku 
     nie podlega wykluczeniu z post�powania na podstawie art.24 ustawy PZP. W tym celu  
         składa zał�cznik 3 oraz za�wiadczenie z centralnego rejestru karnego.  
    W celu potwierdzenia, �e wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okre�lonej  
        działalno�ci lub czynno�ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z  
        dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych wykonawca winien zło�y�  
        nast�puj�ce dokumenty: 
    aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenia o wpisie do  
        ewidencji działalno�ci gospodarczej , wystawionego nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy  
        przed upływem terminu składania oferty; 
    aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika Urz�du Skarbowego oraz  

  wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego  
  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�cych odpowiednio, �e wykonawca nie  
  zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i  
  społeczne lub za�wiadcze�, �e uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  
  odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci  
  wykonania decyzji wła�ciwego organu- wystawionych nie wcze�niej ni� 3  
  miesi�ce przed upływem terminu składania oferty; 

   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie okre�lonym w art.  
  24 ust. 1 pkt. 4-8 wystawiona nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem  
   terminu składania ofert;  

   W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj�cego warunku posiadania przez  
        wykonawc� niezb�dnej wiedzy i do�wiadczenia oraz dysponowania potencjałem  
        technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , Wykonawca zobowi�zany     
        jest zło�y�   wraz z ofert� ni�ej wymienione  dokumenty:  
   wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5lat w  bran�y kanalizacyjno- sanitarnej  
        o warto�ci to�samej zamówienia (minimum 2 prace)- zał�cznik nr 4, do którego 
        nale�y doł�czy� referencje, �e roboty  zostały wykonane nale�ycie. 
   wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia  
         (zał�cznik nr 5). Minimum 1 osoba z uprawnieniami w bran�y kanalizacyjno – 
         sanitarnej w zakresie projektowania i 1 do kierowania tymi robotami budowlanymi.  
   Wykaz niezb�dnych narz�dzi i urz�dze� przewidzianych do wykonania zamówienia  



        (zał�cznik nr 6) . Dysponuje co najmniej dwoma brygadami roboczymi do budowy  
      oczyszczalni składaj�cych si� ka�da:  

- koparko-spycharki, 
- 3 pracowników fizycznych monta�ystów, 
- samochodu ci��arowego samowyładowczego  

  W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj�cego warunku znajdowania si� przez  
       wykonawc� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie  
       zamówienia, zamawiaj�cy  ��da nast�puj�cych dokumentów, które wykonawca  
       zobowi�zany jest zło�y� wraz z ofert� :   
 informacji banku, w którym  wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj�cej  
        wysoko�� posiadania �rodków  finansowych lub zdolno�� kredytow� wykonawcy na  
        wykonanie zadania  wystawionej nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem  
        terminu składania wniosków do dopuszczenia do udziału w post�powaniu o 
        udzielenie  zamówienia albo składania ofert; 
 polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj�cego, �e 
        wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej  
        działalno�ci. 
 Inne wymagane dokumenty : formularz ofertowy  ( zał�cznik nr 1 ) 
 
8. Wymagane jest wniesienie wadium w wys.9 000 zł 
      Wadium mo�e by� wniesione w formach okre�lonych w ustawie. 
      W przypadku formy gotówkowej wpłata w Kasie Urz�du Gminy lub na konto Gminy: 
      Pekao S.A. IO/Chełm 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177  
9. Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie . 

Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena – 100% 
10. Miejsce i termin składania ofert . 

Oferty nale�y składa� do dnia 30.04.2008 r do godz. 12,00 w siedzibie zamawiaj�cego 
pokój numer 3 . 

11. Termin zwi�zania ofert� 30 dni . 
12. Zamawiaj�cy nie zamierza zawiera� umowy ramowej. 
13. Zamawiaj�cy nie zamierza ustanawia� dynamicznego systemu zakupów 
14. Zamawiaj�cy nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej . 
 
 

 


