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OGŁOSZENIE 

 

Kawęczyn: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Kawęczyn 
 

Numer ogłoszenia:66159-20156; data zamieszczenia: 08.05.2015r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj. 

wielkopolskie, tel. 063 2885910, faks 063 2885940. 
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie usługi Opracowania 

kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 150 kpl. indywidualnych 

Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Kawęczyn . Ww. kompleksowe 

opracowanie projektowe winno zawierać wszystkie niezbędne elementy oraz spełniać 

wymogi w zakresie zapewniającym organom Gminy Kawęczyn możliwość ubiegania się 

o wsparcie finansowe ze środków UE . Projektant jest zobowiązany wykonać/uzyskać: 

a) aktualne mapy do celów projektowych, b)ekspertyzy lub dokumentacje 

geotechniczne (geologiczno-inżynierskie) warunków posadowienia obiektu 

budowlanego, c) projekty: -budowlane, -wykonawcze, d) dokumentację kosztorysową: 

-przedmiary robót, -kosztorysy inwestorskie, -zestawienie kosztów inwestycji, e) 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, f) 

zgłoszenie/pozwolenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego robót budowlanych do 

Starostwa Powiatowego w Turku a także: g) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 
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projektu i zawartych w nim rozwiązań, h) uzgadnianie i wprowadzenie uzupełnień, 

modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie 

robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących 

mieć wpływ na przyszłe koszty eksploatacji obiektu. i) uzgodnienia z Zamawiającym 

zmiany technologii wykonania robót oraz technologii oczyszczania ścieków. 

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie badań 

geologicznych gruntu, dla każdej oczyszczalni, wraz z opracowaniem dokumentacji 

geotechnicznej dla każdej nieruchomości. Na każdej działce należy wykonać jeden 

odwiert w szczególnych wypadkach do dwóch odwiertów do głębokości nie mniejszej 

niż 4 m. Za szczególne przypadki uznaje się sytuacje: gdy np. w czasie jednego 

badania geotechnicznego stwierdzono, że poziom wód gruntowych jest niezgodny z 

wymaganiami rozporządzenia. Celem upewnienia się czy faktycznie dana działka nie 

spełnia wymagań gruntowych należy wykonać drugie badanie. Zamawiający wymaga 

aby badania geologiczne gruntu były wykonane w tym miejscu działki, gdzie będą 

odprowadzane ścieki oczyszczone. 2. W przypadku, kiedy ścieki oczyszczone będą 

odprowadzane do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych, należy dołączyć 

wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia. 3. Pozyskanie aktualnych map 

do celów projektowych . 4. Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane, 5. W przypadku braku możliwości zaprojektowania przydomowej 

oczyszczalni ścieków, Projektant przekaże Zamawiającemu opinię wykluczającą i wyniki 

badań geologicznych. 6. Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej 

należy ustalić lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z miejscami włączeń 

kanalizacyjnych i energetycznych oraz uzyskać na egzemplarzach mapy podpis 

właściciela z adnotacją, że akceptuje planowaną lokalizację. 7. Przed opracowaniem 

dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane 

rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry techniczne, koszty budowy i 

eksploatacji, W ramach zamówienia Projektant jest zobowiązany uzyskać w imieniu 

Zamawiającego: wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, pozwolenia 

opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji projektowej, dokumenty 

uprawniające do przystąpienia do realizacji inwestycji, zaświadczenie o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia budowy . 8. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 762 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 9. Projektowane oczyszczalnie 

muszą być zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3. Wybrane typy 

oczyszczalni winny zapewniać jakość ścieków oczyszczonych przez polskie przepisy 

prawa. 10. W przypadku braku możliwości zaprojektowania kompletu oczyszczalni z 

przyczyn niezależnych od projektanta, zamówienie ulegnie zmniejszeniu o liczbę 

niezaprojektowanych oczyszczalni. 11. Projekt budowlany i wykonawczy dla danego 

rozwiązania oczyszczalni powinien składać się z szczegółowej listy gospodarstw 

domowych w których, dany typ oczyszczalni będzie zamontowany (miejscowość, numer 

działki, podkład geodezyjny i mapka sytuacyjna). Dla każdej inwestycji winna być 

zrobiona tabela elementów scalonych. 12. Wykonawca zobowiązany będzie również do 

bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego, w 

okresie 5 lat od wykonania przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do sprawdzania przekazanej dokumentacji, w szczególności jej 
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prawidłowości i kompletności - odpowiedzialność za jakość przekazywanej 

dokumentacji ponosi Wykonawca, 14. Całość przedmiotu zamówienia należy 

przygotować w wersji papierowej wraz z oświadczeniem o jego kompletności w 

następujących ilościach: -projekty budowlane - 6 egz. -projekty wykonawcze - 6 egz. -

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 2 egz., -przedmiar robót 

- 2 egz. -kosztorys inwestorski - 2 egz. 15. Całość dokumentacji należy przedstawić 

ponadto w wersji elektronicznej HTML (płyta CD/DVD) w postaci plików Word i Pdf - 

projekty budowlane, wykonawcze i STWiOR oraz plików Exel i Pdf - przedmiar robót i 

kosztorys inwestorski). 16. Projektant zobowiązany będzie do bezpłatnego udzielenia 

odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie 

realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane. 17. Uczestnik przetargu powinien przeprowadzić wizytację miejsca 

realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność 

kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w 

przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie robót. Zamawiający 

zastrzega, że w momencie wystąpienia konieczności uzupełnienia lub poprawy 

dokumentacji projektowej lub jej elementów, także po odbiorze przedmiotu niniejszej 

umowy, Wykonawca dokona nieodpłatnych korekt w ramach udzielonego zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Zakończenie:30.10.2015 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 
  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 

Należy przedstawić wykaz usług w zakresie projektów oczyszczalni ścieków 

wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszej (najdroższej) usługi, określającej czy usługa ta 

zostały wykonana w sposób należyty  i prawidłowo ukończona   

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Należy przedstawić wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami), Zamawiający wymaga wskazania osoby 

„głównego projektanta”, który będzie osobą odpowiedzialną za realizację 

zamówienia i który będzie posiadał wymagane uprawnienia, osobę z 

uprawnieniami w zakresie geologicznym oraz osobę z uprawnieniami w branży 

elektrycznej, przynależącymi do właściwej Izby  

- Należy przedstawić oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Należy przedstawić wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami), Zamawiający wymaga wskazania osoby 

„głównego projektanta”, który będzie osobą odpowiedzialną za realizację 

zamówienia i który będzie posiadał wymagane uprawnienia, osobę z 

uprawnieniami w zakresie geologicznym oraz osobę z uprawnieniami w branży 

elektrycznej, przynależącymi do właściwej Izby  
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- Należy przedstawić oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

- Należy przedstawić 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. 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 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. 
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z załącznikami 
        
b) pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania     
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 
innych dokumentów; 
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c) kosztorys ofertowy; 
d) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy. 

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:.cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Czas wykonania zamówienia - 10 

 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w 

przypadku zmiany wynagrodzenia: 

 a) podstawą do zmiany wynagrodzenia zawartej w umowie będzie zmniejszenie ilości 

dokumentacji.  

3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/Zamawiającego 

musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej. 

 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia:http://bip.kaweczyn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48 pok. nr 1 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.05.2015 r.godzina 11:00, miejsce: Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-

704 Kawęczyn Sekretariat pok. nr 1. 
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 
 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: tak. 

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 

                                                                                           

 

                    Wójt Gminy Kawęczyn 

                                                                                                          

 

                                                                                                       /-/  Jan Nowak 
 


