Małomice: Budowa 251 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Gminnego
programu budowy systemu kanalizacji zagrodowej na terenie wiejskim Gminy Małomice .
Numer ogłoszenia: 234783 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.malomice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa 251 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków w ramach Gminnego programu budowy systemu kanalizacji zagrodowej na
terenie wiejskim Gminy Małomice ..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiot: robota
budowlana polegająca na dostawie i budowie łącznie 251 szt.(kompletów) przydomowych
oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami; zgodnie z dokumentacją. Ponadto : obsługa geodezyjna
w trakcie inwestycji i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i kosztorysów
powykonawczych dla każdej oczyszczalni osobno a także wykonanie rozruchu oczyszczalni i
przeszkolenie przyszłych użytkowników i przekazanie instrukcji obsługi. Zamówienie składa się z 2
części. 1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia : woj. lubuskie, powiat żagański, Gmina Małomice, wsie:
Śliwnik, Lubiechów, Bobrzany, Chichy i Janowiec. Są to przede wszystkim indywidualne posesje
osób fizycznych, małe wspólnoty mieszkaniowe a także świetlice wiejskie, szatnia sportowa,
remiza strażacka i szkoła podstawowa. 1.3. Wyłącznie ze względu na źródło finansowania
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części : Część zamówienia nr 1 (współfinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) polegająca na
: a) dostawie i budowie 249 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami, b)
wykonaniu kompleksowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wszystkich wykonanych
instalacji. Zestawienie ilościowe planowanych do wykonania oczyszczalni wg miejscowości: wieś
Śliwnik- 44 szt, wieś Lubiechów- 31 szt, wieś Bobrzany- 59 szt, wieś Chichy- 64 szt, wieś
Janowiec 51 szt. Część zamówienia nr 2 - ( finansowanie w całości z własnych środków
budżetowych Gminy Małomice), polegająca na : a) dostawie i budowie 2 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami, b) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych indywidualnie dla każdej z wykonanych instalacji. Zestawienie ilościowe
planowanych do wykonania oczyszczalni wg miejscowości : wieś Lubiechów- 1 szt, wieś
Janowiec- 1 szt..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.33.00.00-9, 55.23.24.60-4,
45.26.25.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
04.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie wymagał
wniesienia wadium na okres związania ofertą.Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości :
Część zamówienia nr I - 70 000, 00 zł Część zamówienia nr II- nie wymaga się wniesienia wadium.
W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądza, b)
poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
9.11.2000 r. o utworzeniu P.A.R.P. (Dz.U. Z 2007 nr 42 poz. 275). Wadium w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : BS Żagań O/ Szprotawa Nr 69 9657
0007 0010 0100 3795 0005 w terminie do dnia 28.12.2009 aby było uznane za skutecznie, musi do
godz. 9,30 tego dnia znaleźć się na koncie Zamawiającego. Potwierdzeniem tej formy wniesienia
wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium w innych formach dołącza się
do koperty z ofertą w formie oryginalnego dokumentu.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2. Nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.); 3. Posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 5. Złożą Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do
SIWZ; 6. Wezmą udział w obowiązkowej wizji lokalnej w każdej z miejscowości
wymienionej w rozdziale I pkt 1.2. SIWZ w celu prawidłowej oceny warunków gruntowych,
logistycznych..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Posiadają
uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia; w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokument: a) aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich -. 1.2. Nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) ; w celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty: a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 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 ofert. - w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich-.
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. c) aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy P.z.p,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24
ust 1 pkt 9 ustawy P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich, 1.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności : Wykonawca
musi wykazać, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku gdy wykonawca
wykaże się jednocześnie: - doświadczeniem w wykonanych oczyszczalniach przydomowych
, przyzagrodowych w ilości nie mniejszej niż 250 sztuk (w jednym zadaniu lub
maksymalnie w dwóch zadaniach łącznie), - doświadczeniem w wykonanych
oczyszczalniach przydomowych,przyzagrodowych każdej z następujących technologii tj: z
drenażem rozsączającym, z osadem czynnym i ze złożem zraszanym, - doświadczeniem w
wykonanych oczyszczalniach przydomowych,przyzagrodowych o wartości wykonanych
robót co najmniej 3 000 000, 00 zł brutto (w 1 lub 2 zadaniach łącznie). W przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców( np: Konsorcjum) o udzielenie
niniejszego zamówienia, co najmniej jeden z nich musi spełniać w/w warunek. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć : a)
Wykaz wykonanych robót, sporządzony według formularza stanowiącego zał. nr 2 do
niniejszej SIWZ oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
należycie. Z informacji zamieszczonych w treści załącznika i referencji musi jednoznacznie
wynikać wskazanie podmiotu na rzecz którego realizowane były roboty, wskazanie zakresu i
rodzaju technologii, wskazanie wartości robót i ilości urządzeń, wskazanie daty wykonania
(rozpoczęcia i zakończenia), wskazanie miejsca wykonania i opinia podmiotu stwierdzająca,
że roboty zostały wykonane należycie. Ponadto Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
kierownictwem robót (osoby lub podmioty) posiadającym uprawnienia obejmujące branże
niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osoby (osób) posiadających wymagane przez zamawiającego uprawnienia. W
celu udokumentowania kwalifikacji kierownictwa wymaga się potwierdzonych kserokopii
aktualnych dokumentów kwalifikacji zawodowych i członkostwa w izbie zawodowej.
Wymagane kierownictwo i ich kwalifikacje: Kierownik budowy - niniejsza osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika robót sanitarnych, - doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu

robotami odpowiadającymi swoim zakresem ww zamówieniu, - przynależeć do właściwej
Izby Samorządu Zawodowego. Kierownik robót elektrycznych - niniejsza osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika robót elektrycznych, - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - przynależeć do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców np.: Konsorcjum o udzielenie niniejszego zamówienia, wymagane
kierownictwo mogą wykazać wspólnie członkowie Konsorcjum. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: b) Wykaz
kierownictwa robót przewidzianego do wykonania zamówienia, sporządzony na formularzu
lub według zał. nr 3 do niniejszej SIWZ. 1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia: Wykonawca musi udowodnić
swą wiarygodność ekonomiczną, poprzez dysponowanie kwotą o wielkości nie mniejszej
niż 2 700 000, 00 zł którą może przeznaczyć na realizację zamówienia; - w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców np.: Konsorcjum o udzielenie
niniejszego zamówienia wymaganą wiarygodność musi wykazać co najmniej jeden członek
Konsorcjum. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć: a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na co najmniej w/w
kwotę, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b)
Ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na co najmniej ww kwotę. 1.5. Złożą Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszej
SIWZ. - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców np. Konsorcjum; w ofercie musi być złożony
przedmiotowy dokument dla każdego z nich- 1.6. Wezmą udział w obowiązkowej wizji
lokalnej w każdej z miejscowości wymienionej w rozdziale I pkt 1.2. SIWZ w celu
prawidłowej oceny warunków gruntowych, logistycznych itp. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są po zlustrowaniu trenu realizacji
zadania do potwierdzenia tego faktu na liście uczestników wizji lokalnej dostępnej w
siedzibie Zamawiającego u osoby wyznaczonej do kontaktów. Zamawiający wyznacza 2
terminy do przeprowadzenia wizji, tj. 14.XII. i 21.XII.2009 od godz. 11,00 miejsce
spotkania- siedziba Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
wyznaczenie kolejnego terminu na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu telefonicznym. - w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców np. Konsorcjum; w wizji powinien co najmniej jeden z członków. 2.
Pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców : a) Wypełniony formularz OFERTA
wraz z załącznikami; według formularza stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. b)
Zaakceptowany wzór umowy na część zamówienia nr I i na część nr II; (parafowane
wszystkie strony) - stanowiące zał. nr 5a i 5b do SIWZ. c) Pełnomocnictwo w formie
oryginału dokumentu, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga:
Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. d) Pełnomocnictwo w
oryginale, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem
w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko
wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich
dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. e) Dowód

wniesienia wadium. f) Oświadczenie o podwykonawcach, w którym wykonawca wymienia
ewentualnych podwykonawców i wyszczególnia ewentualny zakres prac przewidzianych do
zlecenia podwykonawcom- zał. nr 6 do SIWZ. g) Aprobaty techniczne, certyfikaty i inne
dokumenty, zgodne z wymogami dotyczącymi urządzeń wyszczególnionymi w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wydane przez uprawniony do
kontroli jakości podmiot. Przedłożenie w/w dokumentów jest obowiązkowe w celu
potwierdzenia że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom stawianym przez
Zamawiającego oraz spełniają wymogi postanowień zawartych w rozdziale I, pkt. 1.7.
SIWZ..
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: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Małomicach, Pl Konstytucji 3 Maja 1 67-320 Małomice. SIWZ oraz kompletny projekt można
zakupić; cena netto 1500,00 zł (po złożeniu zapotrzebowania na piśmie)..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.12.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Małomicach, Pl Konstytucji 3 Maja 1 67-320
Małomice. Sekretariat I piętro pok. nr 10..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
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