
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

 

1. Zamawiający:  

Gmina Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia  

2. Określenie trybu zamówienia:  

Przetarg nieograniczony.  

3. Adres strony internetowej:  

www.bip.swiedziebnia.pl  

4. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody 

w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia wraz z przebudową istniejącej sieci 

wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś, Rokitnica Nowa”. 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

45.00.00.00.7 

45.11.12.00.0 
 

5. Informacje o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: 

Nie przewiduje się.  

Termin wykonania zamówienia:  
 

• rozpoczęcia robót  maj 2010 roku 
• zakończenia robót 30 listopad 2010 roku 

 
      6.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące 
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
   „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt IX SIWZ. 
   Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe Wykonawca spełnia 
   w/w warunki. Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie 
   wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
3 .Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 



b) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane                               
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe 
udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

c) wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

d) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
e) wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału                                              

w postępowaniu   o udzielenie zamówienia, 
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na 

podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błąd w obliczeniu ceny, 
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

    Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert. 
 

7.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA    
  WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.      

 
1. Formularz ofertowy – wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót – zgodnie z załącznikiem 
    Nr 7 do SIWZ. 
3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 od pkt 1 do pkt 4, art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 
    ust. 2 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z poźn. zmianami – Prawo zamówień 
    publicznych - wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 
4. Oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się              
    z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeŜeń, co do przedmiotu zamówienia – wg 
    załącznika Nr  3 do SIWZ. 
5. Zaparafowany projekt umowy – wg załącznika Nr 4 do SIWZ. 
6. Doświadczenie zawodowe – wykaz, co najmniej dwóch (2) robót budowlanych w zakresie  
   niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych         
   w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 
   prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, Ŝe  
   wykonał (zakończył), co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złoŜoności 
   porównywalnej z przedmiotem zamówienia. NaleŜy podać ich rodzaj i wartość oraz daty     
   i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te roboty zostały 
   wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika 
   Nr 6 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
   muszą wykazać, Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt IX. ppkt 6. 
7. Potencjał kadrowy - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,    
   w szczególności odpowiedzialnych za 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. Do powyŜszego 
   wykazu powinny być dołączone oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć               
   w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika Nr 5 do 
   SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
   wykazać, Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt IX. ppkt 7. 
8. Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
   związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia – wartość ubezpieczenia powinna 
   wynosić, co najmniej 500.000,00 PLN brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się              
   o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, się łącznie spełniają warunek 
   określony w pkt IX. ppkt 8. Na mocy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca moŜe 
   polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
 wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie 
 od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
 zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
 niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu 
 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
 zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dotyczy pkt IX. 
 ppkt 6,7,8. Do pisemnego zobowiązania danego podmiotu, naleŜy dołączyć dokument, 
 który będzie potwierdzał spełnianie określonego warunku. Dokument ma być 
 załączony przez podmiot, który się zobowiązuje do oddania do dyspozycji niezbędnych 
 zasobów na okres korzystania z nich pryz wykonaniu zamówienia 
9. 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, 
   wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,             
   a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

10. 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 ofert. 
11. 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 ofert. 
12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
   pkt 4-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
   przed upływem terminu składania ofert. 
13. 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 
   ofert – wyłącznie dla podmiotów zbiorowych. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
   zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 
   Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów 
   dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
   dokumenty mogą być składane. Mianowicie, zamiast dokumentów wymienionych             
   w pkt IX ppkt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 SIWZ, Wykonawca składa odpowiedni dokument 



   lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
   zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) 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 decyzji właściwego 
organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
d) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt IX. ppkt 13 
SIWZ, składa 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 Pzp. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby 
lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
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. Dokumenty wymienione powyŜej powinny być wystawione                
w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych 
w pkt IX ppkt 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17 SIWZ. 

14. Informacje banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
      potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową 
      Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
      ofert.  
15. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada 
      Wykonawca( Załącznik nr 8 do SIWZ)  
16. Sprawozdania finansowego albo jego części, , a jeŜeli podlega  ono badaniu przez 
     biegłego rewidenta  zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią jego części ,  
     a  w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania 
     finansowego     innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności 
     – za okres  nie    dłuŜszy niŜ ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia 
    działalności jest krótszy    – za ten okres  
17. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
    działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
    terminu składania ofert. W/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
    kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest  posiadanie środków finansowych co najmniej 
500.000,00 złotych  lub zdolność kredytową w wysokości  nie mniej niŜ 500.000,00 złotych. 
Uwaga – Dokumenty składane jako kopia/kserokopia wymagają poświadczenia 
adnotacją „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oferty. 
 
 
8 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 19.547,00 zł 
    (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 
 



3. Wadium moŜe być wniesione w: 
a) pieniądzu (na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Brodnica Filia             
w Świedziebni 18 9484 1150 1200 0172 2012 0004 z dopiskiem ,,Wadium – Remont      
i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia 
wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś, Rokitnica 
Nowa gmina Świedziebnia”, 
b) poręczeniach bankowych,  
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, 
poz. 1824). 
4. Zamawiający zwraca wadium :  

a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
 uniewaŜnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
 jako najkorzystniejsza, 

b)  upłynął termin związania ofertą, 
c) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie    

 naleŜytego wykonania tej umowy. 
5. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
   rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
   pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
   pieniędzy na rachunek wykonawcy. 
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, jeŜeli: 

a) Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b) jego oferta została odrzucona, przy czym złoŜenie wniosku powoduje zrzeczenie 

się prawa do wniesienia protestu. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 
   została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy. 
 
       9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

NajniŜsza cena (brutto) 

     Cena  -  100 % ( brutto)  

     Liczba punktów =  cena minimalna   x 100 x 100 % 

                                            cena oferowana 

10.Miejsce i termin składania ofert:   

       Urząd Gminy Świedziebnia pok. Nr 14 do godziny 1000, dnia 26 marca  2010 roku 

Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 26 marca 2010 r. o godzinie 1000 w Sali nr 10 

Urzędu Gminy Świedziebnia. 

 



11. Termin związania ofertą:   

      Wykonawcy pozostają związani ofertą 30 dni od dnia złoŜenia oferty. 

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 

       Nie dotyczy.  

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: 

       Nie dotyczy.  

     14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   

           aukcji elektronicznej: 

      Nie dotyczy.  

       15. Informacja o przewidywanych  zamówieniach uzupełniających. 
 

     Zamawiający przewiduje dokonanie zamówień uzupełniających na dodatkowe roboty, 

     które mogą  okazać się  niezbędne na skutek  okoliczności niemoŜliwych wcześniej do 

     przewidzenia – zmiana umowy w trakcie realizacji robót będzie moŜliwa  

     z Wykonawcą, który będzie realizował w/w zadanie.                                                                                                                          

      16. Okres gwarancji na całość zamówienia – 36 miesięcy 

17. Osobami uprawionymi do kontaktów z wykonawcami są Tadeusz Ratkowski,  

  tel. 56 49 384 60.  

     18. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna otrzymać  w siedzibie    

             Zamawiającego pok. nr 2 w godzinach urzędowania i na stronie internetowej 

             www.bip.swiedziebnia.pl. 

 

                                                                                                                 Wójt 
                                                                                                    /-/ Szymon Zalewski 
                                             

  

 
 
 


