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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.skepe.pl

Skępe: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla
następujących przedsięwzięć: 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w
Skępem; 2) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce; 3)
Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe; 4)
Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej,
Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia,
Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz
w miejscowości Józefkowo.
Numer ogłoszenia: 169984 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe , ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 54 2878521, faks 54 2877204.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skepe.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć: 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem; 2)
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce; 3) Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy
Skępe; 4) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej,
Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w
miejscowości Józefkowo..
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II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:
1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody Skępem; 2) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce; 3)
Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe; 4) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach
Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej,
Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo 2. Dokumentacja ta
będzie służyła do opisu robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.). 3. Wykonawca powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą
cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie
lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te
normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw
członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dopuszczając rozwiązania równoważne w opisywanym przedmiocie, wykonawca zobowiązany jest
wskazać, które parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne będą brane pod uwagę przy ocenie
równoważności lub podać producentów urządzeń równoważnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w § 4 IDW oraz załączniku nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
dopuszcza udzielnie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust.
6 pkt 3 w wysokości do 20% przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania uzupełniających rac
projektowych rozszerzających zakres zamówienia podstawowego,
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.31.00-9, 71.32.13.00-7,
71.32.20.00-1, 71.24.00.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.11.00-2, 71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert w wysokości: Część I: 1 000,00 PLN, słownie: jeden tysięc złotych 00/100. Część
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II: 1 000,00 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. Część III: 350,00 PLN, słownie: trzysta
pięćdziesąt złotych 00/100. Część IV: 500,00 PLN, słownie: pięćset złotych 00/100. 2. Wadium powinno
być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2015 r. do godz. 10:00 i winno obejmować
okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póz. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Skępem Nr 16 9546 0004 2001 0000
0749 0017 z dopiskiem Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz podaniem części
zamówienia, które obejmuje. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie
informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 7. 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. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy
złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu
stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie
postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, zgodnie z
treścią § 10 niniejszej IDW, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa
wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty
wadium. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania oferty, na przedłużony
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na
przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a
jego ofertę uzna się za odrzuconą. 13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający żąda ponownego
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wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy
Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 18. W zakresie wadium obowiązują
uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
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 stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże usługi należycie wykonane (ukończone) w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej: Część I: a) jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania
wody o wydajności co najmniej Qh=90m3/h. Część II: b) jednej usługi polegającej na wykonaniu
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie,
rozbudowie bądź modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej Qh=40m3/h, i
obejmującej m.in. zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych. Część III: c) jednej usługi
polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km. Część IV: d) jednej
usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 2 km. Zamawiający dokona
oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy wyszczególnionych w § 7 IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
że w/w warunek Wykonawca spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
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zamówienia, co najmniej: Część I: a) 1 osobą na stanowisku projektanta branży sanitarnej
posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na projektowaniu obiektów stacji uzdatniania
wody (wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowo - kosztorysowej) i posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. b) 1 osobą na
stanowisku projektanta branży konstrukcyjnej posiadającą doświadczenie zawodowe
polegające na projektowaniu obiektów stacji uzdatniania wody (wykonanie co najmniej 1
dokumentacji projektowo - kosztorysowej) i posiadającą uprawnienia do projektowania w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej. c) 1 osobą na stanowisku projektanta branży
elektrycznej posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na projektowaniu obiektów
stacji uzdatniania wody (wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowo - kosztorysowej) i
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. d) 1 osobą na
stanowisku projektanta branży technologicznej posiadającą doświadczenie zawodowe
polegające na projektowaniu obiektów stacji uzdatniania wody (wykonanie co najmniej 1
dokumentacji projektowo - kosztorysowej) i posiadającą uprawnienia do projektowania w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Część II: a) 1 osobą na
stanowisku projektanta branży sanitarnej posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na
projektowaniu obiektów stacji uzdatniania wody (wykonanie co najmniej 1 dokumentacji
projektowo - kosztorysowej) i posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych. b) 1 osobą na stanowisku projektanta branży konstrukcyjnej
posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na projektowaniu obiektów stacji uzdatniania
wody (wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowo - kosztorysowej) i posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. c) 1 osobą na
stanowisku projektanta branży elektrycznej posiadającą doświadczenie zawodowe polegające
na projektowaniu obiektów stacji uzdatniania wody (wykonanie co najmniej 1 dokumentacji
projektowo - kosztorysowej) i posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. d) 1
osobą na stanowisku projektanta branży technologicznej posiadającą doświadczenie zawodowe
polegające na projektowaniu obiektów stacji uzdatniania wody (wykonanie co najmniej 1
dokumentacji projektowo - kosztorysowej) i posiadającą uprawnienia do projektowania w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Część III: a) 1 osobą na stanowisku projektanta
branży sanitarnej posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na projektowaniu sieci
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wodociągowych (wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowo - kosztorysowej) i
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Część IV: a) 1 osobą na stanowisku projektanta branży sanitarnej posiadającą min. 3-letnie
doświadczenie zawodowe polegające na projektowaniu sieci kanalizacyjnych (wykonanie co
najmniej 1 dokumentacji projektowo - kosztorysowej) i posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku składania oferty na
więcej niż 1 część, dla każdej z części warunek ten musi być spełniony osobno - nie można
wskazywać tych samych osób w różnych częściach zamówienia. Zamawiający akceptuje
uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego,
które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394); w przypadku zaproponowania osób wchodzących
w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
Wymieniona wyżej osoby powinny posiadać na etapie realizacji aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie oświadczeń jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca
spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże w celu potwierdzenia posiadania odpowiedniej do przedmiotu zamówienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej, że: Część I. a) posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100
złotych), b) posiada 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 na wartość nie mniejszą niż równowartość
100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Część II. a) posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
00/100 złotych), b) posiada 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 na wartość nie mniejszą niż
równowartość 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Część III. a) posiada
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środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), b) posiada 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 na wartość nie
mniejszą niż równowartość 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Część
IV. a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000,00
PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), b) posiada 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 na wartość
nie mniejszą niż równowartość 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). W
przypadku składania oferty na więcej niż 1 część wskazane ww. warunki ekonomiczne i
finansowe sumują się. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku
udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i
dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.
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;
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informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne

zaświadczenie

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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
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;
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)
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty (zgodny z załączonym wzorem) - Załącznik nr 1 2. Dokument
potwierdzający wniesienie wadium 3. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia 4. Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć
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pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

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 - 95
2 - Termin realizacji zamówienia - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu
wykonania zamówienia, jeżeli nastąpi wydłużenie terminów wydawania decyzji administracyjnych poza
podstawowe terminy określone w KPA, a wydłużenie to nie będzie wynikać z winy Wykonawcy (np. braki
we wniosku), 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, tj.
dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy
brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku
VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne, 3) zmiany osób biorących
udział w wykonaniu niniejszego zamówienia imiennie wskazanych w umowie, na pisemny wniosek
Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a
przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki
udziału w niniejszym postępowaniu, 4) zmiany podwykonawców, zmiany zakresu usług powierzonych
podwykonawcom lub zgłoszenia ich udziału, przy czym w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) zmiany wynikające z oczywistych omyłek
pisarskich i rachunkowych. 6) wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7)
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W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych
rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.skepe.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy
w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,
pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem..
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: Nie dotyczy.
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: nie
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