
                                                              
       
 
 PRZETARG  NIEOGRANICZONY  O  WARTOŚCI   POWYŻEJ   207.000  EURO 
 

  
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  
  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

 
271.1.2015 

  
  
Przedmiot  zamówienia: 
 

Utrzymanie i eksploatacja urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole.   

 
 
Kody  CPV  
 
90.00.00.00-7   - Usługi odbioru ścieków 
90.48.00.00-5   - Usługi gospodarki ściekowej 
90.48.10.00-2   - Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja  zawiera:   38 stron 

 
Zatwierdzam:  Wójt Gminy Stare Pole 
Stare Pole,  dnia 10.02.2015r.     
________________________________________________________ 
*    Ustawa  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych: ( tekst jedn.  Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r. 
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1.  Nazwa  oraz  adres  Zamawiającego: 
   
Gmina Stare Pole 
ul. Marynarki Wojennej 6 
82-220  Stare Pole ,  woj.   pomorskie ,   powiat Malbork 
 
strona internetowa  :  www.bip.starepole.pl ,     e – mail : ug@starepole.pl 
numer tel/fax        55 271-35-33 
 
2.  Tryb  udzielenia  zamówienia i miejsce , w którym zamieszczono 

ogłoszenie o zamówieniu.  
 
Zamówienie  zostanie  udzielone  w  trybie  art. 10  ust. 1  uzp* -  przetarg  nieograniczony.     
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: 
- Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;  
- strona internetowa Zamawiającego    -    www.bip.starepole.pl; 
- tablica informacyjna w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
 
3. Opis  przedmiotu  zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi, remontów, bieżącej konserwacji oraz 
eksploatacji oczyszczalni ścieków , urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej , znajdujących się 
na terenie gminy Stare Pole. 
Właścicielem infrastruktury będącej przedmiotem zamówienia jest Gmina Stare Pole. 
Szczegółowe zestawienie sieci, urządzeń i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole 
przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z przepisami ustaw, aktów 
wykonawczych i przepisami prawa miejscowego, a w szczególności : 

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1232 ze zm.); 
2) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.); 
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); 
4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 ); 
5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm).; 
6) uchwały z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Gminy Stare Pole w sprawie uchwalenia 
regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Pole (Dz. 
Urz. Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 30 poz. 586). 

 
Usługi w zakresie oczyszczalni ścieków: 
1) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni; 
2) realizacja obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych i innych zezwoleń, 
wymaganych przepisami prawa, w tym przede wszystkim: 
- wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków surowych i oczyszczonych na 
oczyszczalniach ścieków; 
- wykonywanie analiz osadu czynnego; 
- zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z normami określonymi w 
pozwoleniach; 
- mierzenie i rejestrowanie ścieków dopływających i odpływających; 
- przekazywanie osadów, piasku, skratek i innych odpadów uprawnionym podmiotom; 
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- prowadzenie ewidencji wytworzonych i przekazanych odpadów; 
- utrzymanie i konserwacja wylotu i rowów odprowadzających oczyszczone ścieki; 
3) udostępnianie wyników badań i analiz na żądanie Zamawiającego; 
4) przeprowadzanie bieżących napraw, remontów, usuwania awarii , konserwacja urządzeń i 
sieci ; 
5) utrzymanie porządku i czystości na terenie oczyszczalni w tym również terenów zielonych; 
6) całodobowy nadzór nad oczyszczalnią ścieków w Starym Polu. 
 
Usługi w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków: 
 
1)  utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w należytym stanie 
technicznym; 
2) przeprowadzanie bieżących napraw, remontów, usuwania awarii, konserwacja sieci i 
przepompowni ścieków; 
3)  systematyczne czyszczenie sieci przy użyciu odpowiedniego sprzętu; 
4)  utrzymanie porządku i czystości na terenie przepompowni w tym również terenów 
zielonych; 
5) zapewnienie całodobowego odprowadzania ścieków od dostawców; 
6)  sporządzanie miesięcznych sprawozdań z dokonanych napraw, remontów, przeglądów 
oraz przedstawianie ich Zamawiającemu; 
7) nadzór techniczny nad remontami sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni przez inne 
jednostki. 
 
Inne: 
 
1) zawieranie umów na odprowadzanie ścieków z właścicielami nieruchomości , 
fakturowanie, pobieranie, egzekwowanie i rozliczanie opłat, Wykonawca podpisze umowy z 
dotychczasowymi dostawcami ścieków w okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego;  
2) prowadzenie ewidencji odbiorców , aktualizacja oraz przedkładanie danych 
Zamawiającemu; 
3) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej ścieków oraz przedkładanie danych 
Zamawiającemu; 
4) bezzwłoczne , pisemne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich występujących awariach i 
prowadzenie dokumentacji z ich usuwania zawierającej datę i miejsce wystąpienia, opis 
awarii, czas jej  usunięcia; 
5) wydawanie warunków technicznych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
uzgodnieniu z Zamawiającym;  
6) uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych do prowadzenia działalności 
objętej przedmiotem zamówienia, w tym przede wszystkim zezwolenia na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków; 
7) nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych;  
8) wyznaczenie osoby ( osób ) , do której należy zgłaszać całodobowo wszelkie awarie, 
uwagi, itp.; 
9) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją : koszty obsługi, opłat za 
korzystanie za środowisko, koszty zużycia wody, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty 
usług telekomunikacyjnych, koszty wywozu osadów, koszty związane z przeprowadzaniem 
analiz i badań ścieków i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy;  
10) prowadzenie książek obiektów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 
3 lipca 2003r. ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ) w sprawie książki obiektu budowlanego ; 
11) dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2013r, poz.1409 ze zm.) oraz ponoszenie kosztów tych przeglądów;  
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12) składanie Zamawiającemu raz do roku raportów o inwestycjach koniecznych do 
przeprowadzenia w zakresie oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacji 
sanitarnej;  
13) powiadamianie Zamawiającego i dostawców ścieków o utrudnieniach w odbiorach 
,związanych z wystąpieniem awarii, remontem itp.; 
14) prowadzenie pełnej sprawozdawczości dotyczącej przedmiotu zamówienia, w tym przed 
wszystkim: 

− sporządzanie wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat, przedkładanie ich właściwym 
organom oraz ponoszenie tych opłat; 

− sporządzanie i przekazywanie właściwym organom sprawozdań  
z wytworzonych odpadów; 

− sporządzanie sprawozdań do GUS.  
15) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,  
16) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, 
17) utrzymanie i konserwacja stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie 
oczyszczalni ścieków w Starym Polu,  
18)  uzyskiwanie danych z odczytów wodomierzy  od gestora sieci wodociągowej; 
17) udział w odbiorach robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej;  
19) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich awarii sieci, urządzeń i przepompowni objętych 
okresem  gwarancji.  
Zestawienie sieci, przepompowni i obiektów objętych gwarancją: 
 
* Kraszewo – Parwark – gwarancja do dnia  08.11.2015r. 
 - sieć grawitacyjna - 1047,1 m;  
- sieć tłoczna - 2643,7 m;  
- przepompownie - 2 szt; 
- studzienki – 65 szt, 
- przyłącza – 661,2 m.     
 
* Złotowo – gwarancja do dnia 30.09.2016r. 
 - sieć grawitacyjna - 81 m;  
- sieć tłoczna – 2808,3 m;  
- przepompownie - 1 szt; 
- studzienki – 11 szt, 
 
* Stare Pole  - gwarancja do dnia 08.06.2015r. 
- oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem obsługi i drogami dojazdowymi 
 
* Stare Pole  - gwarancja do dnia 08.11.2015r. 
- budynek przepompowni ścieków dz. nr 502 ul. Akacjowa.  
 
19) kontrola legalności podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej; 
20) eliminowanie przypadków przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 
21) ponoszenie kosztów wszelkich robót do wartości jednostkowej 3.500,00 zł netto.  
 
W związku z tym, że budowa części infrastruktury będącej przedmiotem zamówienia była 
współfinasowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (budowa 
kanalizacji sanitarnej w Królewie) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 
(budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo, Parwark i Złotowo oraz remont 
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oczyszczalni ścieków w Starym Polu) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania celów 
i trwałości następujących projektów: 
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo, gmina Stare Pole – w terminie do 
końca listopada 2016 r.  
2) Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P2 i 
remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole – przez cały okres trwania 
umowy. 
3) Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez przebudowę 
przepompowni i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie – przez cały okres 
trwania umowy.  
 
Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będą należności 
pobrane z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków. 
 
Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w roku 2015 będą 
należności pobrane z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w/g obowiązującej do 31 
grudnia 2015r. taryfy w wysokości 5,00 zł / m3 + VAT ( Uchwała Nr XXXIII/274/2014 
Rady Gminy Stare Pole z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za 
zbiorowe odprowadzenie ścieków). 
 
Zmiana taryf następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015r. poz. 139 ).  
 
Przewidywane roczne opłaty z tytułu korzystania ze środowiska  12.850,00 zł. 
 
Dane techniczne: 
 
Ilość odbiorców posiadających umowy na odprowadzanie ścieków :   ~ 855 
Ilość ścieków odprowadzonych w roku 2014  wyniosła   ~  91000 m3 
 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stare Pole – zmodernizowana w 2012r. 
Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna. 
Przepustowość ścieków surowych o przepływie średniodobowym do  Qśrd= 500 m3 /d. 
Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków w Starym Polu zostało wydane dla 
dotychczasowego eksploatatora oczyszczalni , urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej tj. CWŻ 
Nowy Dwór Gdański  ( OS 62230/6/06-11 z dnia 21.12.2006r. ).  
 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krasnołęka - oczyszczalnia mechaniczno – 
biologiczna.  
Przepustowość ścieków surowych o przepływie średniodobowym do  Qśrd= 17,6 m3 /d. 
Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków w Krasnołęce zostało wydane dla Gminy 
Stare Pole ( OS 62230/9/06-5 z dnia 30.01.2007r. ).  
Wykonawca wystąpi o zmianę lub przeniesienie pozwoleń bądź uzyska nowe pozwolenie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
 
Z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz dokumentacją techniczną można zapoznać 
się w Urzędzie Gminy w pok. nr 5 w godz. 7.30 – 15.30. 
  
4.  Zamówienie  uzupełniające: 
 
Zamawiający   nie  przewiduje  udzielenia  zamówienia  uzupełniającego,  o  którym  mowa  
w  art.  67  ust. 1 pkt 6. 
    



 6 

 
5.   Termin  wykonania  zamówienia: 
 
Usługi będą świadczone do dnia  30.04.2018r. 
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz  opis  sposobu  
dokonywania  oceny  spełnienia  tych  warunków: 
  
O zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy: 

 
1) Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  zamówienia:    

 
Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży przyrzeczenie wydania 
zezwolenia ( promesy ) na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków lub zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Stare Pole zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków  ( Dz. U. z 2006r. Nr 123  poz. 858 ze zm.).  

 
2) Posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: 

                          
               Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca w  okresie  ostatnich  trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  
krótszy -  to w tym  okresie -  wykonał lub wykonuje należycie usługę w zakresie 
porównywalnym do przedmiotu zamówienia tj: 

              
               - co najmniej 1 usługę w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków, urządzeń i 

utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej;                
               Ocena  spełniania  tego  warunku  zostanie  dokonana w  oparciu o dołączony do 

oferty  Wykonawcy wykaz usług  - zał. nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokument  
potwierdzający, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.   
 

3) Dysponują   potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  
zamówienia: 

 
Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że: 
  

a) dysponuje sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. co 
najmniej jednym samochodem specjalistycznym do czyszczenia sieci kanalizacji 
sanitarnej  i jedną  koparko - ładowarką.  
Ocena  spełniania warunku dotyczącego potencjału technicznego zostanie     
dokonana  w oparciu o wykaz sprzętu z którego wynikało będzie dysponowanie  
tego rodzaju urządzeniem – załącznik nr 6. 
 
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności:   
 
- co najmniej jedną osobą – technologiem, posiadającą doświadczenie  ( min. 5 letni 
staż pracy) w zakresie technologii oczyszczalni ścieków i przepompowni; 
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych ( min. 5 letni staż pracy ); 
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( min. 5 
letni staż pracy ). 
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Ocena  spełniania  tego  warunku  zostanie  dokonana  w  oparciu o  dołączony  do  
oferty  Wykonawcy wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – zał. 
nr 5 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 
4) Znajdują  się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę , a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
 
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie  
art. 24 upzp*. 

 
Ocena  spełniania  tego  warunku  zostanie  dokonana  w  oparciu o  dołączone  do  
oferty  Wykonawcy   oświadczenie  stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 
oraz: 

 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt 2 upzp*, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu 
składania ofert,  

       
             b) aktualne  zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego       
               potwierdzające, że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub   
              zaświadczenie, że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie  
              lub rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości    
               wykonania decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie wcześniej  niż                      
               3 miesiące  przed upływem terminu składania  ofert, 
 

 c) aktualne zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń        
    Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   

potwierdzające,  że wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne,  lub potwierdzenie, że  uzyskał  przewidziane  prawem  
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie  
w  całości wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie wcześniej  
niż  3 miesiące  przed  upływem terminu  składania  ofert, 

 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / 
nie spełnia.  
 
7 .  Wykaz  oświadczeń  lub dokumentów,  jakie  ma  dostarczyć  
wykonawca  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  
postępowaniu: 

 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
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               1) przyrzeczenie wydania zezwolenia ( promesy ) lub zezwolenie na prowadzenie   
               działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare 
               Pole zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego  
               odprowadzania ścieków  (.Dz. U. z 2015r. poz. 139 ), 
        

                2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 
których usługi zostały wykonane  oraz dowody , że  usługi zostały wykonane  lub 
są wykonywane  należycie – zał. nr 4 do niniejszej SIWZ, 

                  
                3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych                   
                    wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z  
                    informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 6 do niniejszej  
                    SIWZ,    

 
4) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w     
     szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , 
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 do 
niniejszej SIWZ,  
 
5) oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,      
     posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  
     posiadania takich uprawnień – zał. nr 7 do niniejszej SIWZ, 

  
                 6) opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że   
                     Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
                      prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

 
      7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o      
          działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   
           lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o  
          art. 24 ust.1 pkt 2 upzp*, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
          upływem   terminu składania ofert ,  

       
               8) aktualne  zaświadczenie  od właściwego naczelnika urzędu skarbowego       
                   potwierdzające, że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub   

   zaświadczenie, że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie  
                   lub rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości    
                   wykonania decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie wcześniej  niż                      
                   3 miesiące  przed upływem terminu składania  ofert, 
 

       9) aktualne zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń        
           Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   

       potwierdzające,  że wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek na       
       ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  lub potwierdzenie, że  uzyskał     
       przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  
      płatności lub  wstrzymanie  w  całości wykonania  decyzji  właściwego  organu   
     -  wystawionego  nie wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem terminu    
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 składania  ofert, 
 
10) oświadczenie, że  wykonawca  spełnia warunki na podstawie art. 22    
     upzp* -      załącznik nr 2 do SIWZ, 
 
11) oświadczenie, że wykonawca nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie   
    art. 24   upzp*. - załącznik nr 3 do SIWZ, 
 

                 2. Wraz z ofertą wykonawca składa  listę podmiotów należących do tej samej  
                      grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp*, albo informację  
                      o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –  załącznik nr 8do SIWZ.   
 
Dokumenty  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z  oryginałem  przez  Wykonawcę. 
 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej , mieć formę pisemną : 
fakt ustanowienia pełnomocnictwa musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta wykonawców, 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie , zostanie wybrana za najkorzystniejszą , 
zamawiający  żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.    
 
9. Wykonawcy mający  siedzibę lub  miejsce  zamieszkania  poza  
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej. 
             
 Wykonawca , mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polski, składa dokument lub dokumenty wystawione  w  kraju, w  którym  ma  siedzibę  lub  
miejsce  zamieszkania: 
 
 

1) potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, 

   
2) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
       
3) potwierdzające , że nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków, opłat  składek    
    na ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo, że uzyskał  przewidziane    
    prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych      
    płatności  lub wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego    
    organu  -   dokument  powinien być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3   
    miesięcy  przed  upływem terminu  składania  ofert, 

                 

           4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 
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których usługi zostały wykonane  oraz dowody , że  usługi zostały wykonane  lub 
są wykonywane  należycie – zał. nr 4 do niniejszej SIWZ, 

                      
           5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych                   
               wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z  
                informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 6 do niniejszej  
                SIWZ,    

 
           6) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w     

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , 
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 do 
niniejszej SIWZ,  
 

            7) oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,      
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  
posiadania takich uprawnień – zał. nr 7 do niniejszej SIWZ, 

  
8) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z    
     art.22 -     załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

 
 9) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu    
     zgodnie  z art. 24 – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,  
 

 
Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby  lub  w  kraju, w którym  wykonawca  ma  siedzibę  nie  
wydaje    się  dokumentów, o których  mowa  w  pkt   1) , 2)  należy  przedłożyć  dokument 
zawierający  oświadczenie  złożone 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  sporządzone  w  języku  obcym  powinny  być  złożone  wraz  z  tłumaczeniem  
na  język  polski, poświadczonym  przez  wykonawcę. 

 
 
10. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  
wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  oraz  
wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami. 
 
1) Pracownikami  uprawnionymi  do  bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są :  

• Zdzisław Mikulak  wew. 48 
• Ewa Rojek  wew. 37 

  
   tel.( 0  55)  271 -35-33  -  w   godz. 08:00  do 15:00. 

 
2)  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy  
przekazują  pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną . W przypadku przekazywania 
wymienionych dokumentów faxem każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.   
3) Treść  zapytań  do  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z 
wyjaśnieniami - zamawiający  będzie  przekazywał  wykonawcom, którym  przekazał  SIWZ,   
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bez  ujawniania  źródła  zapytania,  oraz  ich  treść  umieści  na  stronie  internetowej  
www.bip.starepole.pl . 
 
11. Wymagania  dotyczące  wadium. 
 

1. Kwota  -  każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości  10.000,00 zł. 
2. Forma - Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  

oszczędnościowo  - kredytowej,  z  tym  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze  
poręczeniem  pieniężnym, 

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.  

 
3. Sposób  wniesienia wadium   w  formie  pieniężnej    -  wadium w formie pieniężnej 

należy wnieść  w terminie do dnia 25.03.2015r. do godz. 11.00  
            na rachunek bankowy Zamawiającego : 
 
              BS Malbork O/Stare Pole.         75 8303 0006 0040 0400 0329 0017    
            
              z podaniem tytułu wpłaty :  wadium na przetarg  Nr 271.1.2015         

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się 
na rachunku bankowym Zamawiającego. 
 

Sposób  wniesienia wadium  w pozostałych   formach     Wadium wnoszone w formie 
poręczenia bankowego  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  kredytowej, gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej 
kopercie opisanej WADIUM do zadania :   Utrzymanie i eksploatacja 
urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Stare Pole.   
 

   Z treści  gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób            
 reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego   
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w  
 sposób umożliwiający  jego identyfikację  np. złożony wraz  z imienną pieczątką   lub  
 czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści  gwarancji powinno wynikać  
 bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie  
 związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty           
 wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień  
 publicznych. 

 
4. Skutki  nie  wniesienia  wadium  -  Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie 
zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego 
oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
 
5. Zwrot  wadium  -  wadium  zostanie  zwrócone  zgodnie  z  art.  46  uzp *.  Dyspozycję  w  
zakresie  zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Zamawiający przekaże do banku 
niezwłocznie po: 
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• upływie terminu związania ofertą, 
• zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  i  wniesieniu  
zabezpieczenia  należytego  wykonani  umowy. 
• unieważnieniu postępowania  o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego,  pod  warunkiem, że protesty  zostały  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął  
termin do ich wnoszenia. 
 
Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: 
 
• który  wycofał ofertę przed terminem składania ofert, 
• który został wykluczony z postępowania, 
• którego oferta została odrzucona, 
 
Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami 
w przypadku, gdy Wykonawca: 
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
• nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
• zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Wadium  wniesione  w  pieniądzu  zostanie  zwrócone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było ono  przechowywane,  pomniejszone  o  
koszty  prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za przelew  pieniędzy  
na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  wykonawcę.  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
12.  Termin  związania  ofertą. 
 
 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.   
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu  składania   
 ofert. 
 
 13.  Opis  sposobu  przygotowywania  ofert. 
 Oferta powinna być przygotowana według poniższych zasad:  
1) każdy oferent składa tylko jedną ofertę w 1 egzemplarzu, 
2) oferta  powinna  być przygotowana w formie pisemnej w języku  polskim,  
3) każda  strona  oferty  musi  być  podpisana    przez  wykonawcę, 
4) wszystkie  strony  oferty  należy  ponumerować, 
5) ofertę  należy  włożyć  do   dwóch   kopert  (wewnętrznej  i  zewnętrznej), 
6) koperty  należy  opisać:     
 

 
Oferta  na  przetarg   Nr 271.1.2015  

 
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole.   
 

nie  otwierać  przed  dniem 25.03.2015r. godz.11.15 
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Koperty  należy  zaadresować  na  adres: 
 
Urząd Gminy  Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole I p. Sekretariat 
 
Koperta  wewnętrzna  powinna  dodatkowo  zawierać  pieczątkę  (nazwa , adres, nr tel. )  
wykonawcy. 
 
7) Oferta  powinna  zawierać: 
    - formularz ofertowy  -  wg  wzoru  stanowiącego załącznik Nr 1 niniejszej SIWZ , 
    - dokument potwierdzający wniesienie wadium ( w przypadku wniesienia wadium w      
      formie pieniężnej ),  
    - dokumenty   wymienione  w  pkt  7 lub w przypadku wykonawców mających  siedzibę    
      lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej wymienione w  
      pkt 9 niniejszej  SIWZ. 

 
Zmiany  oferty - Wykonawca może  wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i 
uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający  otrzyma pisemne 
powiadomienie  o  wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.   
Powiadomienie o wprowadzonych zmianach musi być złożone wg takich samych zasad 
jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem „ ZMIANA”.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
 
Wycofanie  oferty  -  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert 
wycofać się z postępowania poprzez pisemne złożenie powiadomienia (wg takich samych 
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej  kopercie 
„WYCOFANE”.   Koperty oznakowane w ten sposób będą  otwierane w pierwszej 
kolejności po stwierdzeniu poprawności  postępowania Wykonawcy oraz zgodności  ze 
złożonymi ofertami: kopert wewnętrzne ofert wycofanych nie będą  otwierane.  Koperty 
oznakowane dopiskiem „ZMIANA”   zostaną  otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności  procedury 
dokonania zmian, zostaną  dołączone do oferty.  

                                 
14.  Podwykonawstwo. 
 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom.  
2.Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania przez wykonawcę części  zamówienia w 
zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków, odbioru i oczyszczania ścieków  
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za usługi zlecone podwykonawcom. 
4. W przypadku zatrudniania podwykonawców, Wykonawca w formularzu ofertowym,  
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wskaże części zamówienia, której wykonanie                 
Zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć   
wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz jednocześnie powołuje się na ich  
zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu wykazania spełnienia  
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  
Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby                     
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu     
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1   
ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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6. W związku z art. 6471 ustawy Kodeks cywilny – do zawarcia przez Wykonawcę umowy na  
usługi z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w 
terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej 
projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, ze wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 
7. Do zawarcia przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda  
Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od   
przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą nie zgłoszą na  
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę  
na zawarcie umowy. 
8. Zamawiający we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, określił wymagania  
Dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie  
spełnienie których spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 
 
15.  Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert. 
 
1) Miejsce  i  termin  składania  ofert  -  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  

zamawiającego:    Urząd  Gminy  Stare Pole  ul. Marynarki Wojennej 6,   82-220 Stare 
Pole,   I p. sekretariat, 

 
do dnia  20.03.2015 r. do godz. 11.00 
 
2) Miejsce  i  termin  otwarcia   ofert  -   otwarcie  ofert  odbędzie  się    w  siedzibie  

zamawiającego:    Urząd  Gminy  Stare Pole  ul. Marynarki Wojennej 6,   82-220 Stare 
Pole,  I p.  Sala nr 20   dnia  25.03.2015 r.  godz. 11.15 

 
Wykonawcy    mogą    uczestniczyć  w  publicznej   sesji    otwarcia ofert.     W przypadku  
nieobecności  Wykonawcy  przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle jemu informację z 
otwarcia ofert na pisemny wniosek. 

   Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie        
    terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
 
   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza    
   przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
   Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   
  rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  
  wykonawców, którzy złożyli   oferty. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych  
  określone zostały w art. 87 ust 2 uzp*. 
  W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone pod  
   względem spełniania wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ. 

  
16.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  
wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i  sposobu     
obliczenia oceny. 
 
1)  Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się łączny wynik w poniżej określonych 
kryteriach: 
 
S = A + B 
 
a)      90% kryterium A – wysokość opłaty eksploatacyjnej  
b)      10% kryterium B – czas reakcji na zgłoszone awarie, usterki 
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A =    
opłata ekploatacyjna (brutto) najniższej oferty x 100 pkt x 90%                     

            opłata (brutto) badanej oferty   
 

B =    
czas reakcji najkorzystniejszej oferty x 100 pkt x 10%                     

           czas reakcji (brutto) badanej oferty 
 

2) Przyjmuje  się, że  1% = 1 pkt  i  tak  zostanie  przeliczona  liczba punktów. 
3) Punkty  przyznane  przez  poszczególnych  członków  komisji  zostaną  zsumowane. 
4) Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  łącznie  najwyższą liczbę  
punktów. 
5) Obliczenia  dokonywane  będą   z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku. 
6) Opłata  eksploatacyjna musi  zawierać wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  
zamówienia. 
7)  Wysokość opłaty eksploatacyjnej należy podać wyodrębniając cenę netto, stawkę i 
wartość podatku VAT i cenę brutto (z VAT).  
 
17.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  
wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy. 
 
1)  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi  
wykonawców, którzy  złożyli  oferty  o: 

a) wyborze  najkorzystniejszej  oferty, podając  nazwę (firmę) , siedzibę i  adres  
wykonawcy, którego  ofertę  wybrano   oraz   uzasadnienie  wyboru, wykonawcach  
także  nazwy (firmy), siedziby  wykonawców , adresy  wykonawców,  którzy  
złożyli  oferty  wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównaniem   złożonych  ofert  
zawierających  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym  kryterium  oceny  ofert  
wykonawców i  łączną  punktację. 

b) wykonawcach ,  których  oferty  zostały  odrzucone, podając  uzasadnienie  
faktyczne  i  prawne, 

c) wykonawcach, którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania, podając  uzasadnienie  
faktyczne  i  prawne. 

 

2)   Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zamieści  informacje 
na stronie  internetowej  www.bip.starepole.pl  oraz  na  tablicy  ogłoszeniowej  w  siedzibie  
zamawiającego. 

 
3) Umowa w sprawie zamówienia zawarta zostanie w terminach określonych w art. 94 upzp*   

  
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana , uchylać się będzie od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzić będą 
przesłanki unieważnienia postępowania określone w art.93 ust.1 uzp*. 
 
18.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania   
umowy. 

 
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie                                                                                                                             
wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  zw. dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 3% łącznej ceny oferty brutto. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w : 
• pieniądzu , 
• poręczeniach bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  

kredytowej,  z  tym  że  zobowiązanie  kasy  jest  zawsze  zobowiązaniem  
pieniężnym. 

• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
•   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2   

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275 ze zm. ). 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: 
 

               75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 BS Malbork O/Stare Pole 
Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dokona w sposób 
zgodny z art.151  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
19.  Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego , ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy , jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy , 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach : 
 
1) Strony dopuszczają wprowadzanie zmian do treści niniejszej umowy. 
 
2)  Zmiany , o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 
a) wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
b) zmiany osób wskazanych do kontaktu, 
 
3) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Zamawiający przekazuje wzór umowy -  stanowiący  załącznik  nr 9 niniejszej SIWZ , która 
będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego.    
 
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia:  
 

1) Wykonawcom, uczestnikom konkursu oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli  
interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
             a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
            b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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            c) odrzucenia oferty odwołującego.  
       4)  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności            
             zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać  
             zwięzłe przedstawienie  zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności   
            faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.    
       5)  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej w  
            terminach podanych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.              
 
21. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych: 

 

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

22. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 
umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
23. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
24.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza ich składanie: 

 

Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  
 

25. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, 
jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną: 

 
Zamawiający  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
 

26. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 
 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 

27. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
28. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
Zamawiający przewiduje ich zwrot: 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Wykaz  załączników  do SIWZ: 
 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,    
2) oświadczenie art. 22 – załącznik nr 2, 
3) oświadczenie art. 24 – załącznik nr 3, 
4) wykaz usług – załącznik nr 4, 
5) wykaz osób – załącznik nr 5, 
6) wykaz sprzętu – załącznik nr 6, 
7) oświadczenie – załącznik nr 7, 
8) oświadczenie odnośnie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 8, 
9) wzór  umowy – załącznik nr 9, 
10) zestawienie ilościowe – załącznik nr 10. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


