
                                                                                                                  Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                                                do zamieszczenia na stronie
                                                                                                                             internetowej
                                                                                                                          zamawiającego  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

1.   Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny  , ul. Lubelska 16  22-170 Rejowiec Fabryczny
woj.lubelskie , tel. 082 5664 – 121 , fax 082 5663-103

2.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 14 000 euro ( procedura uproszczona) .

3.   Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
     warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
4.  Przedmiotem zamówienia jest : Zaprojektowanie oraz wykonanie z uzyskaniem niezbędnych
     uzgodnień i zezwoleń 23 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków
     dla domów jednorodzinnych w Gminie Rejowiec Fabryczny.
5.   Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .
6.   Termin wykonania zamówienia : do 30.10.2011 r.
7.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
      nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;  
      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
     osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

            art.24.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków udziału.
    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
    „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
   (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

1.Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 
wynikającym z art.22 .1 ustawy PZP

W celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności należy złożyć zezwolenie do prowadzenia działalności
 polegającej na budowie oczyszczalni.

W  celu  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  należy  złożyć  wykaz  robót 
tożsamych  z  przedmiotem  zamówienia  wykonanych  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 
upływem terminu składania ofert ,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. Co najmniej 3 roboty o wartości 300 000 tys. każda .

W celu potwierdzenia , że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym należy złożyć
wykaz  narzędzi  i  urządzeń  technicznych dostępnych  wykonawcy  w  celu  realizacji 
zamówienia wraz z informacją  o podstawie dysponowania tymi zasobami .

http://www.ug.rejowiec.pl/


Co najmniej samochód samowyładowczy szt.2 , koparka szt.1 , koparko – spycharka szt.1 ,
samochód  dostawczy  szt.1.W  celu  potwierdzenia  ,  że  wykonawca  dysponuje  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć wykaz osób które będą uczestniczyć w 
wykonaniu  zamówienia  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami 
budowlanymi i projektowymi
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych . Co najmniej 1 osoba do kierowania
robotami budowlanymi branży instalacyjno-kanalizacyjnej , co najmniej 1 osoba
do projektowania przydomowych oczyszczalni.

 W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca składa  informację z banku, w którym 
posiada podstawowy rachunek bankowy,  potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 300 000 zł,  wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

2.Oświadczenie  w  zakresie  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 
postępowania na podstawie art.24.1 ustawy PZP .

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24.1 składa również:
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, 
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
                    
3.Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty:
formularz ofertowy,
formularz cenowy wyceny poszczególnych oczyszczalni
      - dowód wniesienia wadium 
      - zaparafowany wzór umowy

4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów, o których mowa wyżej  składa dokument lub dokumenty,  
wystawione  zgodnie  z  prawem kraju,  w którym ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Jeżeli  w kraju pochodzenia   osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  powyższych  dokumentów  oraz  informacji  z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 
5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
Oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna .



Wyżej  wymienione  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginałów  lub 
kserokopii  potwierdzonych  za  zgodność  przez  osobę  /  osoby  uprawnione  do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

8. Informacja na temat wadium .
    Ustala się wadium w wysokości: 9 000 PLN.

    Wykonawca wnosi wadium:
    w pieniądzu, sposób przekazania:
    na konto zamawiającego 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177 

    lub w jednej z poniżej podanych form: 
    - w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
    - w gwarancjach ubezpieczeniowych 
    - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109,
     poz. 1158, z p. zm.)
   sposób przekazania: załączyć do oferty przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za
   termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
   rachunku zamawiającego. 
   Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
   zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
   bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

9. Kryteria oceny ofert – cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert : Gmina Rejowiec Fabryczny
                                                            ul. Lubelska 16
                                                            22 – 170 Rejowiec Fabryczny
                                                            do dnia 28.06.2011 r pok. nr 3  do godz. 12:00
11. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

                                                                                                Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
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