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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Świętego Jana 52, 43-

220 Bojszowy, woj. śląskie, tel. 32 218 91 77 BEZPŁATNIE 32 218 91 77 , faks 32 218 91 77.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpkbojszowy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o. 100% udział gminy Bojszowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Bojszowach - dokumentacja projektowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A)Przedmiotem 

zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i 

modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Bojszowach przy ul. Gościnnej z uwagi na 

planowane zwiększenie dopływu ścieków do tej oczyszczalni z nowo kanalizowanych terenów 

gminy. Dokumentację projektową należy opracować wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na 

budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części 3 SIWZ. Warunki 

wykonania przedmiotu zamówienia zawiera również wzór umowy zawarty w części 2 SIWZ. 

B)Planowana jest realizacja inwestycji (prac budowlanych) z podziałem na etapy. Dokumentacja 

projektowa powinna być wykonana w sposób umożliwiający realizację inwestycji etapowo, zgodnie 

z zakresami określonymi przez Zamawiającego dla każdego z tych etapów. Część projektu 

http://www.gpkbojszowy.pl/


dotycząca każdego z etapów powinna być tak opracowana, aby możliwe było uruchomienie i 

eksploatacja zrealizowanego wg tej części projektu etapu, jako spójnej części całego pracującego 

układu technologicznego oczyszczalni. Zakres poszczególnych etapów określono w Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia ( zał.3 do części 3 SIWZ).Zamawiający posiada koncepcję 

rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Bojszowach sporządzoną w roku 2007, 

stanowiącą załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, która może być 

wykorzystana jako materiał pomocniczy.Trwa postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Bojszowach. Zamawiający po uzyskaniu decyzji przekaże ją wybranemu Wykonawcy. W załączeniu 

znajduje się postanowienie RDOŚ w Katowicach w sprawie określenia warunków realizacji 

przedsięwzięcia (zał. 5 do części 3 SIWZ). C) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w 

szczególności:: 1.Wykonanie projektu budowlanego spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz.462) wraz z 

informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodną z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126) oraz 

końcowe uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami. 2.Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty, obejmującego: 

a)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 

wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 

b)projekty wykonawcze w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, c)przedmiary robót w zakresie zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 

wraz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego.3.Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, dla projektu wykonanego przez Wykonawcę.D) Rozbudowa i 



modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bojszowach, będzie obejmowała szereg działań 

inwestycyjnych, w szczególności.1.W części ściekowej oczyszczalni przewiduje się następujące 

działania:a) Wymianę sitopiaskownika na jednostkę o większej przepustowości.b) Wykonanie 

biofiltra odbierającego zanieczyszczone powietrze (dezodoryzacja) ze zbiornika retencyjnego i 

sitopiaskownika oraz stacji zlewnej. c)Zainstalowanie stacji zlewnej w prefabrykowanym 

kontenerze, dostosowanej wyposażeniem do obowiązujących przepisów z układem odciągowym 

powietrza do biofiltra.d)Zabezpieczenie przed korozją zbiornika retencyjnego ścieków, wykonanie 

hermetyzacji zbiornika z wykorzystaniem lekkiej konstrukcji osłonowej odpornej na korozyjne opary 

wraz z układem odciągowym powietrza (do biofiltra).e)Wymianę pomp podających ścieki do 

reaktorów wraz z siecią przewodów i ich rozbudowa. f)Zabudowę trzeciej pompy na nowym 

stanowisku w zbiorniku retencyjnym wraz z siecią przewodów.g)Budowę trzeciego reaktora 

biologicznego o sumarycznej objętości około 500 m3, zbliżonego konstrukcyjnie i technologicznie 

do zmodernizowanych reaktorów istniejących.h)Modernizację dwóch istniejących bioreaktorów 

(wymiana zużytego systemu napowietrzania oraz dekanterów, wymiana mieszadeł, montażu sond 

kontrolno-pomiarowych, a także wykonania nowych otworów w stropie, umożliwiających lepszy 

dostęp do zainstalowanych urządzeń i armatury w celu ich naprawy lub przeglądu oraz wykonania 

niezbędnych pomiarów, a także wykonanie systemu do odprowadzania piany i wyflotowanego 

osadu do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu).i)Wymianę dmuchaw wraz z dostosowaniem układu 

kolektorów sprężonego powietrza, obejmującej zainstalowanie trzech nowych dmuchaw o 

wydajności powyżej 336 m3/h i ciśnieniu około 7 bar każda, w obudowach 

dźwiękochłonnych.j)Wykonanie stacji dozowania środków chemicznych z przewodami i instalacjami 

dozującymi z możliwością dozowania tych środków do pięciu różnych punktów na obiekcie: do 

każdego z trzech reaktorów SBR, do zbiornika retencyjnego ścieków oraz do wydzielonej komory 

stabilizacji tlenowej osadu.k)Wykonanie nowego zunifikowanego systemu AKPiA obejmującego 

całość oczyszczalni ścieków (zarówno obiekty istniejące adaptowane jak i przebudowywane, jak 

również nowe obiekty, maszyny i urządzenia).2.W części osadowej oczyszczalni przewiduje się 

następujące działania: a)Budowę pompowni ścieków oczyszczonych (wraz z retencją zapasu wody) 

na potrzeby własne.b)Budowę nowej komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego o objętości 

minimum 250 m3, wyposażonej w drobnopęcherzykowy system wgłębnego napowietrzania, 

mieszadło, układ kontroli odczynu oraz sondę tlenową sterującą pracą dmuchaw napowietrzających 

zbiornik stabilizacji. Komora powinna być tak zlokalizowana, aby możliwe było odpompowanie jej 

zawartości za pomocą wozu asenizacyjnego (miejsce spełniające funkcję podjazdu).c)Budowę 

nowej stacji dmuchaw dla komór stabilizacji tlenowej osadu, wyposażonej w dwie dmuchawy o 

sprężu 0,55 bara, wydajności 500 m3/h każda, pracujące w systemie 1 czynna, 1 

rezerwowa.d)Wykonanie układu połączeń technologicznych pomiędzy istniejącymi SBR-ami, 



składającego się z zasuw w komorach pod SBR 1 i SBR 2 (istniejące), zasuwy w komorze pod SBR 

3 (nowa), kolektora zbiorczego DN 200 mm (nowego) pomiędzy tymi zasuwami, a zbiornikiem 

retencyjnym, wyposażonego w pompę rotacyjną o zmiennym kierunku obrotów oraz bocznik 

umożliwiający skierowanie osadu na prasę z pominięciem zbiornika stabilizacji tlenowej. 

e)Wykonanie i wyposażenie systemu połączeń umożliwiających zawrócenie osadu z wydzielonej 

komory stabilizacji tlenowej do każdego ze zbiorników SBR f)Zainstalowanie nowej prasy taśmowej 

wyposażonej w rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia wody, o wydajności minimum 8 

m3/h (wraz z instalacją roztwarzania i dozowania polielektrolitu) w nowym budynku 

technologicznym. g)Zainstalowanie w tym budynku układu higienizacji osadu odwodnionego wraz z 

systemem magazynowania i dozowania wapna i transportu na plac magazynowy - zbiornik wapna 

do higienizacji o pojemności minimum 10 m3, mieszarka osadu z wapnem oraz zespół 

przenośników ślimakowych osadu, z możliwością alternatywnego, bezpośredniego załadunku 

pojazdu. h)Wykonanie magazynu osadów ściekowych odwodnionych i osadów higienizowanych o 

powierzchni wystarczającej na ich magazynowanie na okres co najmniej 3 miesięcy. Dla potrzeb 

obsługi magazynu osadów, od momentu odbioru osadu z prasy i jego przetransportowania do 

magazynu, należy dobrać niezbędne mobilne środki techniczne (ciągnik z przyczepą, ładowarka, 

kontenery i inne). Magazyn powinien być zadaszony lekkimi zadaszeniami, powinien posiadać 

układ odwadniania oraz składać się z odpowiednio dobranych powierzchni magazynowych i 

technologicznych wraz z układami komunikacyjnymi. 3.W części poza technologicznej oczyszczalni 

przewiduje się następujące działania: a)Zabudowę awaryjnego agregatu prądotwórczego w 

istniejącym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni. 

b)Przebudowę, rozbudowę i remont istniejących i adaptowanych pomieszczeń oczyszczalni do 

obowiązujących standardów BHP i potrzeb prawidłowego funkcjonowania personelu oczyszczalni 

(adaptacja -zwolnionych- pomieszczeń, polimeru i stacji odwadniania i pozostałych pomieszczeń na 

warsztat, magazyn oraz pomieszczenie laboratoryjne przystosowane do prowadzenia 

podstawowych pomiarów i wyposażone w: mikroskop z wyświetlaczem cyfrowym, wagosuszarkę do 

osadów, cylindry miarowe 1000 ml - 4 sztuki, butelki 1000 ml z tworzywa sztucznego do próbek 

ścieków - 50 szt., butelki z ciemnego szkła 1000 ml - 12 szt., zlewki szklane 250 ml - 4 szt., 

pobierak z rączką teleskopową do ścieków 1500 ml - 1 szt. c) Należy przewidzieć szatnię 

przepustową z natryskiem, jadalnię, suszarnię, dyspozytornię z miejscem wydzielonym na 

przechowywanie sprzętu BHP oraz odzieży ochronnej (np. w miejscu obecnej wiaty magazynowej 

osadu). d) Dodatkową rozbudowę systemu AKPiA obejmującą nie tylko kontrolę i sterowanie 

procesami technologicznymi na przedmiotowej oczyszczalni, ale również integrację z układem 

kontroli pozostałych obiektów w Międzyrzeczu i Jedlinie oraz przepompowni i sieci kanalizacyjnej w 

gminie wraz z ich docelową zdalną kontrolą. e) Przeniesienie istniejącej wiaty na część placu 



składowego osadu i wykonanie podjazdu dla samochodu ciężarowego (do ciągnika z naczepą 

włącznie) o utwardzonej nawierzchni, przystosowanej do postoju środków transportu. f) Wykonanie 

nowego ogrodzenia dla całego docelowego terenu oczyszczalni. g) Wykonanie nowych dróg, 

placów oraz parkingów dla obsługi obiektów oczyszczalni. h)Wykonanie miejsca do mycia i 

dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych. i)Wykonanie obiektów małej architektury, oświetlenia, zieleni 

itp. elementów zagospodarowania docelowego terenu oczyszczalni, w tym miejsca pełniącego 

funkcję magazynu wytwarzanych odpadów innych niż powstających bezpośrednio w procesie 

oczyszczania (magazyn oleje przepracowane, zużyte urządzenia, akumulatory i baterie, zużyte 

opony, sorbenty, filtry olejowe, świetlówki i lampy ). E)W zakresie realizacji przedmiotowego 

zamówienia wybrany Wykonawca jest obowiązany do: 1. Udziału w postępowaniu na wybór 

wykonawcy robót budowlanych, które będą prowadzone na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej, polegający na udzieleniu Zamawiającemu odpowiedzi i 

wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej, w razie wniesienia przez uczestników tego 

postępowania zapytań lub odwołań. 2. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 

budowlanych. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: a) czuwania w 

toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

użytkowych z dokumentacją projektową; b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz 

wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, c) 

udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, d) udziału na wezwanie 

Zamawiającego w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze 

końcowym inwestycji. F) Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71320000-7 BEZPŁATNIE 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.71200000-0 

usługi architektoniczne i podobne 71245000-7 BEZPŁATNIE 71245000-7  Plany zatwierdzające, 

rysunki robocze i specyfikacje. 71310000-4 BEZPŁATNIE 71310000-4  Doradcze usługi 

inżynieryjne i budowlane. 71242000-6 BEZPŁATNIE 71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i 

projektu, oszacowanie kosztów. 71248000-8 BEZPŁATNIE 71248000-8  Nadzór nad projektem i 

dokumentacją. G)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji 

elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie 

przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje 

stosowania wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 u.p.z.p. Zamawiający nie przewiduje 

udzielania zamówień uzupełniających..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.50.00-7, 71.31.00.00-4, 

71.24.20.00-6, 71.24.80.00-8, 71.20.00.00-0.



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Forma 

wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu (przelewem z 

konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) ; 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 ( Dz. U. 2000 nr 109, 

poz. 1158). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 

poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien 

zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności 

gwarancji/poręczenia (nie może krótszy niż okres związania ofertą licząc od dnia wyznaczonego na 

składanie ofert), e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 

ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub -nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, -zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia 

kwoty gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, 

iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. f) gwarancja/poręczenie winno być 

nieodwołalne i bezwarunkowe. g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. i) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają 



rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. j) W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, winno ono w swej treści zawierać 

wyraźne wskazanie wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 3. Miejsce i sposób wniesienia 

wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego: Nr rachunku: BS Tychy 63 8435 0004 0000 0000 0749 0001 Wskazane jest, aby w 

tytule przelewu zapisać: Wadium -Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach . 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach tj. innych niż pieniądz, należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego w kasie . W przypadku przesyłania takiego wadium drogą pocztową na 

kopercie zapisać: Wadium - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach . 

Dostarczyć do kasy GPK Sp. z o.o. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania 

ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 

przez Wykonawcę nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem przez Zamawiającego terminowego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi 

zabezpieczać ofertę w okresie związania ofertą tj. min. 30 kolejnych dni licząc od dnia 

wyznaczonego na składanie ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium 

według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego o którym mowa w art. 26 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, 

iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

o Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie 

dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez 

Wykonawcę : - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy pzp). W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że 

warunek spełnia przynajmniej jeden z tych Wykonawców.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej 

jedną usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy 

lub rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 

2 000 RLM. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady spełnia/nie spełnia, 

na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę : - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 

pkt 2 ustawy pzp ) , - wykazu wykonanych usług w zakresie opracowania w/w 

wymaganych dokumentacji, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 

załączeniem - dokumentów (np. referencji, protokołów odbioru prac) potwierdzających, że 

usługi te zostały wykonane należycie. Przy ocenie spełnienia warunku za -wykonane, 

Zamawiający uzna te opracowania ,które zostały wykonane i odebrane (końcowymi 

protokołami odbioru) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wykazać, że 

warunek spełnia przynajmniej jeden z tych Wykonawców.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na 

podstawie przedłożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 

3 ustawy pzp ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych 

Wykonawców.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia : a) Min. 1 osobą, która posiada uprawnienia do 

wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 

nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) od co najmniej 3 lat i 

wykonała co najmniej jedną branżową dokumentację projektową w zakresie 

budowy/przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 

nie mniejszej niż 2 000 RLM. b) Min. 1 osobą, która posiada uprawnienia do 

wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 

zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) od co najmniej 3 lat i 

wykonała co najmniej jedną branżową dokumentację projektową w zakresie 

budowy/przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 

nie mniejszej niż 2 000 RLM. c) Min. 1 osobą, która posiada uprawnienia do 

wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów) od co najmniej 3 lat i wykonała co najmniej jedną branżową dokumentację 

projektową w zakresie budowy/przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji oczyszczalni 

ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2 000 RLM. d) Min. 1 osobą, która posiada 

uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 

zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) od co najmniej 3 lat. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na 

podstawie przedłożonego przez Wykonawcę : - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 

3 ustawy pzp ) , - dokumentu : wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości , 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania 

zamówienia, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena oferty nastąpi 

łącznie. Przez okres -posiadania uprawnień od co najmniej 3 lat, należy rozumieć okresy 

liczone od daty nadania (uzyskania) uprawnień do upływu terminu składania ofert. Przez 



-wykonała,należy rozumieć, że dokumentacja została zakończona i odebrana bez 

zastrzeżeń, przed upływem terminu składana ofert.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na 

podstawie przedłożonego przez Wykonawcę : - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 

4 ustawy pzp ); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych 

Wykonawców.

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku  wiedzy  i  doświadczenia  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, z podaniem ich 

wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi  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  dla  wykonania 

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

podstawie do dysponowania tymi osobami 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 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 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego 

warunku. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 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. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego ( złożona w oryginale) powinna 

określać: - kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, - zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, - 

czego dotyczy zobowiązanie, - w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonywane, - jakiego okresu 



dotyczy zobowiązanie. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. a. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ( np.konsorcjum, spółka 

cywilna)powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b. W 

takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 

zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. c. 

Pełnomocnictwo zawierać powinno w szczególności: wskazanie wszystkich podmiotów tworzących 

podmiot wspólny, wskazanie firmy/ nazwy Pełnomocnika, cel zawiązania podmiotu wspólnego 

( wspólna realizacja zamówienia publicznego),zakres reprezentacji Pełnomocnika, czas trwania/ 

zawiązania podmiotu wspólnego ( co najmniej do czasu realizacji zamówienia publicznego), data 

udzielenia pełnomocnictwa, podpisy wszystkich podmiotów tworzących podmiot wspólny zgodnie z 

zasadą ich reprezentacji . d. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii. e. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

Pełnomocnikiem. f. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 

podmioty lub Pełnomocnika/Lidera. 5. Stosowne pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonych kopii jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika. 6. 

Informacja w zakresie części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom. W przypadku 

braku takiej informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w całości siłami 

własnymi bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w zakresie: 1) Terminu 

realizacji dokumentacji projektowej w szczególności spowodowane: absencją chorobową, zmianą 

przepisów, przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, związanymi z uzyskaniem 

koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń; 2) Terminu realizacji w zakresie sprawowania 

nadzoru autorskiego, w zależności od postępu robót budowlanych. 3) Wartości umowy w zakresie 

nadzoru autorskiego, jeżeli wystąpi konieczność zwiększenia liczby nadzorów w trakcie realizacji 

robót budowlanych. 4) Innych zmian, w przypadku gdy konieczność ich wprowadzenia będzie 

następstwem zmian lub wytycznych instytucji uzgadniających dokumentację oraz których nie 

można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w 

przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.gpkbojszowy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 43-220 Bojszowy, ul.Św. Jana 52.

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

05.07.2012 godzina 14:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ( Dział Kadr) 

43-220 Bojszowy,ul. Św. Jana 52.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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


