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Znak sprawy ZP 341-4/2010 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
1 ZAMAWIAJ ĄCY  
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Polska Cerekiew, Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi,  
ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, fax 077 4801489, e-mail: 
ug@polskacerekiew.pl., adres strony internetowej: www.polskacerekiew.pl 
Do kontaktów: Ireneusz Smal,  
 tel. 077 4801471, fax 077 4801478, e-mail: i.smal@polskacerekiew.pl 
 
2) Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi,  ul. Raciborska 4, 
47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, pok. 11 
 
3) Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 2).  
 
4) Adres, na który naleŜy przesłać oferty: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi,  ul. Raciborska 4, 47-260 Polska 
Cerekiew, woj. opolskie, pok. 16 
 
2. TRYB ZAMÓWIENIA 
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
 
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
http://www.polskacerekiew.pl. 
SIWZ dostępna jest równieŜ w siedzibie Zamawiającego pok. 11 do dnia 02-08-2010 r. do godz. 11.00.  
Cena dokumentu w postaci papierowej 100 PLN 
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
4.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowo ściach Witosławice, Dzielawy, Grz ędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – 
etap I”  
 
4.2) Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy, studni, 
przepompowni wg zestawienia: 

 
- WITOSŁAWICE 

• Długość kanalizacji z PVC200 – L=3118,0m 
• Długość kanalizacji z PVC160 – L=791,0m 
• Długość kanalizacji z PEHD90x5,4mm – L=657,0m 
• Ilość przyłączy –51 szt. 
• Długość zarurowania rowów: rura Ŝelbetowa 1000mm – L=8,0m; rura Ŝelbetowa 800mm – 

L=73,0m; rura betonowa 600mm – L=78,5m 
 

Długość kanalizacji bez przyłączy – L=3775,0m 

Długość kanalizacji z przyłączami – L=4566,0m 

 

- DZIELAWY 

• Długość kanalizacji z PVC200 – L=3389,0m 
• Długość kanalizacji z PVC160 – L=1238,0m 
• Długość kanalizacji z PEHD75x4,5mm – L=544,0m 
• Długość kanalizacji z PEHD125x7,4mm – L=3246,5m 
• Długość wodociągu PEHD90x5,4mm – L=91,0m 
• Ilość przyłączy –53 szt. 
• Długość zarurowania rowów: rura Ŝelbetowa 400mm – L=34,0m; rura Ŝelbetowa 800mm – L=30,0m 
 

Długość kanalizacji bez przyłączy – L=7179,5m 

Długość kanalizacji z przyłączami – L=8417,5m 
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- GRZĘDZIN 

• Długość kanalizacji z PVC200 – L=3655,0m 
• Długość kanalizacji z PVC160 – L=1954,0m 
• Długość kanalizacji z PEHD63x3,8mm – L=154,5m 
• Długość kanalizacji z PEHD90x5,4mm – L=352,5m 
• Długość kanalizacji z TS 90 – L=108,5m 
• Długość wodociągu PEHD90x5,4mm – L=96,0m 
• Ilość przyłączy –102 szt. 
 

Długość kanalizacji bez przyłączy – L=4270,5m 

Długość kanalizacji z przyłączami – L=6224,5m 

 

 

 

 - STUDNIE KANALIZACYJNE 

 

• Studnie kanalizacji grawitacyjnej (Studzienki inspekcyjne 425mm , Studnie Tegra 1000mm, Studnie 
betonowe 1200mm, Studnie betonowe kaskadowe 1200mm,) 

• Studzienki rozpręŜne na przewodach ciśnieniowych z filtrami studziennymi 
• Studnie rewizyjne na przewodach ciśnieniowych  

 

Studnie kanalizacji grawitacyjnej (Studzienki inspekcyjne 425mm , Studnie Tegra 1000mm, Studnie 
betonowe 1200mm, Studnie betonowe kaskadowe 1200mm,) 

  
- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WG ZESTAWIENIA: 
 

Lp. Typ pompowni Moc pompy 
P1 / prąd 

znamionow
y 

Rodzaj 
wirnika 

Liczba 
pomp 

średnica 
ruroci ąg

u  

Średnica / 
całkowita 

wys. 
zbiornika 

  kW / A  [szt] mm mm 

Dzielawy 
indyw. 

PS-IC 1 SW.130B.223.50/50 
PB.P.100/3,3 

2,3 / 5,1 vortex 1 75PE 
SDR17 

1000/3300* 

Dzielawy 
P2t 

PS-IC 2 BW.265G.475.80/80 
+ SWO –IC PB.P.160/3,7 

7,5 / 15,8 vortex 2 125PE 
SDR17 

1600/3700* 

Dzielawy P2 PS-IC 2 
BW.210JW.220.80/80 + 
SWO-IC PB.P.160/5,10 

20,0 / 36,8 vortex 2 125PE 
SDR17 

1600/5100* 

Grzędzin 
P3A 

PS-IC 2 SW.135D.48.65/65 
PB.P.120/4,10 

0,8 / 2,75 vortex 2 90PE 
SDR17 

1200/4100* 

Witosławice 
P1 

PS-IC 2 SW.158B.242.65/65 
PB.P.120/3,80 

4,2 / 8,8 vortex 2 90PE 
SDR17 

1200/3800* 

P3 Grzędzin PS-IC 2 SW.158B.242.65/65 
PB.P.120/4,61 

4,2 / 8,8 vortex 2 90PE 
SDR17 

1200/4610* 

P4 Grzędzin PS-IC 2 SW.107B.213.50/50 
PB.P.120/2,82 

1,3 / 3,56 vortex 2 63PE 
SDR17 

1200/2820* 

 
2. Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiar robót, 
Projekt budowlany. 
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4.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: miejscowości Dzielawy, Polska 
Cerekiew, Witosławie, Grzędzin; gmina Polska Cerekiew.  
 
4.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):  
 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45232452-5 Roboty odwadniające 
60120000-5 Lądowy przewóz towarowy 
 
 
5. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ 
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty wariantowej 
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przewidywany termin rozpoczęcia – sierpień 2010  
Termin zakończenia – 15-11-2011r. 
 
7.  OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:   

 
7.1 Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności 
będącej przedmiotem niniejszego zamówienia lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 
Informacja ta wynika z dokumentu rejestrowego. 
 

7.2 Wiedza i do świadczenie  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowali 
(zakończono i odebrano) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swym zakresem roboty budowlane 
odpowiadające przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niŜ 3 000 000,00 zł netto. 
Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie zamówienia wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które 
zostaną poparte dokumentem potwierdzającym, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie (np. referencje). 
W przypadku wykazania zamówienia, które nie zostanie poparte przez Wykonawcę stosownym 
dokumentem - pozycja ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku. Za roboty 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający 
uzna robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach jednego kontraktu 
(umowy) .  

 
7.3 Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykon ania zamówienia.  

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się następującymi osobami mogącymi wykonywać 
zamówienie: 
 
1. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i 
kanalizacyjnych lub uprawnienia równowaŜne do powyŜszych, a wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa. 



 4 

Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy; 
udział na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł 
netto. 
 
2. co najmniej 1 osobą , do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub 

uprawnienia równowaŜne do powyŜszych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa. 

 Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót w robotach drogowych; 

 
3.   co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub uprawnienia równowaŜne do powyŜszych, a wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa. 

Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót w robotach elektrycznych i elektroenergetycznych; 
 
4. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, naleŜy liczyć od dnia składania ofert.  
 
Wykonawca winien posiada ć lub mie ć dost ęp do niezb ędnych urz ądzeń i sprz ętu 
niezb ędnego do wykonania robót.  
 
 
7.4  Sytuacja ekonomicznej i finansowej zapewniaj ąca wykonanie zamówienia.  

 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

              Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, jeŜeli Wykonawca: 
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 000 000,00 zł na realizację 

zamówienia. 
b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. 

c) stosownie do treści art.26ust.2b ustawy PZP Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca 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 wykonywaniu 
zamówienia. 

d) jeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczącej sytuacji 
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów oświadczeń, zgodnie z formułą „ spełnia-nie 
spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe w/w warunki 
Wykonawca spełnia. 

 
 

Wymagane o świadczenia i dokumenty  

7.5 W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, poz. 605),  naleŜy przedłoŜyć 
następujące dokumenty:  
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1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 i 
ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych wg Druku nr 2  stanowi ącego zał ącznik do niniejszej 
SIWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złoŜone (podpisane) przez Pełnomocnika 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złoŜone 
(podpisane) przez kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną- jedynie w sytuacji jeśli kaŜdy 
z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie. 
 
2. Oryginał  pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów 
załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest równie Ŝ w przypadku, gdy 
ofert ę składa kilka podmiotów działaj ących wspólnie (je śli dotyczy).  

 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, W przypadku, gdy ofert ę składa kilka podmiotów działaj ących wspólnie 
dotyczy to ka Ŝdego z nich.  

 

4. Aktualne zaświadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego , Ŝe Wykonawca nie zalega 
z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych lub  zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub  rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

5. aktualne zaświadczenia z Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych  lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne lub  
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
 
7.6 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, poz. 605),  naleŜy przedłoŜyć następujące 
dokumenty: 

1. wykaz wykonanych robót budowlanych  w ci ągu ostatnich pi ęciu lat przed dniem wszcz ęcia 
post ępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów, potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. 

               

Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca wypełni i załączy do oferty Druk nr 4  
stanowi ący zał ącznik  do niniejszej SIWZ wraz załączeniem dokumentu, Ŝe roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje, a jeŜeli w 
wykazie wykonawca wykazał, Ŝe polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy 
dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia zgodnie z art.26 ust.2b PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie. 

2. wykaz osób  zdolnych do wykonania zamówienia  posiadających odpowiednie uprawnienia do 
wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia. 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca wypełni i załączy do oferty Druk nr 3  
stanowi ący zał ącznik  do niniejszej SIWZ wraz załączeniem dokumentów potwierdzających 
wymagane uprawnienia. 
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W przypadku wnoszenia  oferty wspólnej  przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, naleŜy dołączyć oświadczenie Wykonawców, Ŝe ich zobowiązania co do wykonania 
zamówienia są solidarne a takŜe: 
• oznaczenie zakresu rzeczowego za jakie będzie odpowiadał poszczególny członek konsorcjum/spółki, 
• określenie sposobu wspólnej realizacji kontraktu i oznaczenia lidera konsorcjum/spółki, 
• podpisy pod ofertą winni złoŜyć wszyscy członkowie podmiotu chyba, Ŝe umowa konsorcjum/spółki 

wskazuje inny charakter reprezentowania konsorcjum. W tym przypadku w celu wskazania sposobu 
reprezentacji dołączyć naleŜy umowę konsorcjum. 

• do oferty składanej przez konsorcjum ma być załączony oryginał pełnomocnictwa dla pełnomocnika 
konsorcjum do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zaakceptowane (podpisane) przez wszystkich członków konsorcjum - 
wszelka korespondencja będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik tych 
oferentów. 

• Dokumenty z pkt. 6.1 (ppkt 1, 3, 4, 5) mają być wystawione dla kaŜdego ze wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

• W nagłówku dokumentów z pkt. 6.1 (ppkt 2) i 6.2 (ppkt 1, 2) mają być wymienione wszystkie podmioty 
wchodzące w skład konsorcjum. 

• Wykonawcy mają wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące wymaganego potencjału 
technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 

7.7 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, 
poz. 605),  naleŜy przedłoŜyć następujące dokumenty: 

 
 

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 
(W przypadku wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia oceniana b ędzie łączna ich sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potw ierdzenia 
spełnienia tego warunku przez Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą wystarczy zło Ŝenie 
tego(tych) dokumentów przez tego/tych Wykonawc ę/Wykonawców, który/ którzy spełnia/ spełniaj ą 
ten warunek).  

  
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
 
(W przypadku wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia oceniana b ędzie łączna ich sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potw ierdzenia 
spełnienia tego warunku przez Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą wystarczy zło Ŝenie 
tego(tych) dokumentów przez tego /tych Wykonawc ę/Wykonawców, który/ którzy spełnia/ spełniaj ą 
ten warunek).  
  
3) JeŜeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów naleŜy dołączyć pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (zdolności 
finansowych) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z art.26 ust.2b ustawy 
PZP).  
 
4) JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku , o którym mowa w art 22 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP 

polega na zdolności finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.  26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji o której mowa w rozdz. 5.4 tych podmiotów. 
 

7.8 Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 powinny być przedstawione na piśmie w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
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8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM  
Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł, 
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  
Oferowana cena - 100 %  
  
10. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT:   
 
Oferty naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,  ul. Raciborska 4,  pok. nr 16 , nie później niŜ do 
dnia 02 sierpnia 2010 r. do godz. 1100 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 sierpnia 2010 r. do godz. 1115 w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej 
Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 3  

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
 
12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ   
 Zamawiający  nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej. 
 
13.  INFORMACJA  O  ZAMIARZE  USTANOWIENIA  DYNAMIC ZNEGO SYSTEMU  ZAKUPÓW  WRAZ  
Z  ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ  B ĘDĄ  ZAMIESZCZONE  DODATKOWE  
INFORMACJE  DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO  SYSTEMU  ZAKUPÓW  
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   
 
 
14. INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTN IEJSZEJ OFERTY  Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ  
Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA AUKCJA 
ELEKTRONICZNA    
 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
  
15. INNE INFORMACJE  
1 Zamówienie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, 

Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I” współfinansowane ze środków UE  w 
ramach działania 321  "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.  

2 Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 213406 – 2010 
3 Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym w Polskiej Cerekwi  w dniu 

16.07.2010r.  oraz na stronie internetowej pod adresem:  www.polskacerekiew.pl                                                                                                                           
 
 
 

WÓJT GMINY 
inŜ. Krystyna Helbin                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                 ......................................                                                                                                                                                       
/podpis/ 

   


