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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzchowo , ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 94 3618327, faks 94 3618487. 

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 projektowo 

- kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości 

Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie Gminy Wierzchowo. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa 

kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie 

Gminy Wierzchowo na podstawie posiadanej Koncepcji systemu kanalizacji na terenie Gminy 

Wierzchowo, w skład której wchodzić będzie : 1) projekt budowlany w 5-ciu egzemplarzach wersji 

papierowej i na DVD, który zawierać będzie: a) projekt zagospodarowania działki, b) projekt 

architektoniczno-budowlany dla całego zadania; c) uzgodnienia i opinie pod względem wymagań 

higienicznych i zdrowotnych, bhp., ochrony, d) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych 

o zapewnianiu dostaw mediów i dostępu do dróg, e) informacje dotycząca bezpieczeństwa i 

http://www.bip.wierzchowo.pl/


ochrony zdrowia, 2) projektów wykonawczych odrębnie dla poszczególnych zadań w 5-ciu 

egzemplarzach wersji papierowej i na DVD lub pendrive w zakresie: a) konstrukcji sieci sanitarnej 

grawitacyjnej, tłocznej lub ciśnieniowej wraz z kompletną infrastrukturą tj. studnie rewizyjne, 

rozprężne, przepompownie wraz z infrastrukturą ( ogrodzenie, oświetlenie, drogi wewnętrzne i 

dojazdowe wraz z niezbędnymi przyłączami mediów ), b) instalacji elektrycznych i 

elektrotechnicznych dla elementów wchodzących w skład systemu sieci, c) przyłączy 

energetycznego i wodociągowego dla każdej przepompowni ścieków, d) przyłączy kanalizacyjnych i 

wodociągowych do budynków mieszkalnych, 3) wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla 

potrzeb wykonania całej sieci kanalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc posadowienia 

poszczególnych przepompowni, 4) opracowanie dla całego zamówienia wytycznych do realizacji 

budowy uwzględniających wymagania ochrony środowiska naturalnego, 5) opracowanie dla całego 

zamówienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ) w 2 

egzemplarzach wersji papierowej i na DVD lub pendrive, 6) sporządzenie kosztorysów 

inwestorskich zadaniami dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i na 

DVD lub pendrive w formacie word i pdf, z wyodrębnieniem kosztorysów dla przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 7) sporządzenie przedmiarów robót zadaniami dla 

poszczególnych zadań w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i na DVD lub pendrive w formacie 

word, ath i pdf, z wyodrębnieniem kosztorysów dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 8) 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego na całe zamówienie : a) decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, b) decyzji środowiskowej, c) uzgodnień społecznych zgodnie z ustawą z dnia 

3.10.2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1127 ), d) 

decyzji pozwolenia na budowę ( w tym również od Wojewody na wykonanie robót w pasie drogi 

wojewódzkiej i przejście rurociągu pod torami PKP ), 9) przygotowanie listy właścicieli 

nieruchomości, na których będą prowadzone roboty budowlane wraz z podpisanymi przez nich 

oświadczeniami o zgodzie na zawarcie umów pomiędzy Gminą, a właścicielami nieruchomości o 

wyrażeniu zgody na wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie ich działki wraz z przesyłem 

ścieków przez ich działki, zgody na korzystanie z dróg przebiegających przez ich działki i braku 

roszczeń w tym względzie na etapie wykonywania i po wykonaniu robót budowlanych, 10) 

przygotowanie umów i złożenie ich u notariusza, które będą zawarte pomiędzy Gminą, a 

właścicielami nieruchomości o wyrażeniu zgody na wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie 

ich działki wraz z przesyłem ścieków przez ich działki, zgody na korzystanie z dróg przebiegających 

przez ich działki i braku roszczeń w tym względzie na etapie wykonywania i po wykonaniu robót 

budowlanych ( z każdym z właścicieli nieruchomości po której będzie prowadzona inwestycja ), 11) 

skompletowanie i złożenie do Zamawiającego umów zawartych u notariusza pomiędzy Gminą 



Wierzchowo, a wszystkimi właścicielami nieruchomości o wyrażeniu zgody na wybudowanie 

kanalizacji sanitarnej na terenie ich działki wraz z przesyłem ścieków przez ich działki, zgody na 

korzystanie z dróg przebiegających przez ich działki i braku roszczeń w tym względzie na etapie 

wykonywania i po wykonaniu robót budowlanych).. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1. 

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: Zakończenie: 15.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 7.000 złotych, słownie: 

siedem tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank: PKO BP SA Nr rachunku: 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861 z 

dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji 

sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie Gminy 

Wierzchowo Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć 

do oferty. 3. Wadium może być wnoszone również w formie: poręczenia bankowego, poręczenia 

pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń 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 Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u 

Zamawiającego albo załączyć do oferty. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i 

nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania 

ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać 

następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia wraz 

ze znakiem sprawy (rozdz. II pkt. 3 SIWZ) ; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności 

gwarancji; 6. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy 

Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8. Oferta nie zabezpieczona 



akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. 9. Zamawiający zwróci 

niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem 

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 

ustawy Pzp. 10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 

ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 

przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 

zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą. 12. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: 1) jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, 

że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2) jeżeli wykonawca odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) jeżeli 

wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) jeżeli 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

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 nie określa się 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa kompletne opracowania 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej, na podstawie której wybudowano sieć 



kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej lub ciśnieniowej wraz z przepompowniami o 

wartości każdej wybudowanej inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto. Ocena 

spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług 

projektowych i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, 

na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 

innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, 

iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego 

warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę 

i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim a) zobowiązanie się 

tego podmiotu do wykonania części zamówienia lub b) oddanie do dyspozycji wykonawcy 

kadry projektowej (rozumiane w zakresie zdeklarowanego wykonania części zamówienia 

), która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i zobowiązanie się do stałej 

usługi doradztwa w zakresie wykonywania zdeklarowanej części przedmiotu zamówienia, 

lub c) zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania całego 

przedmiotu zamówienia). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie określa się 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania tj. a) zespołem projektowym 

w skład, którego będą wchodzić specjaliści posiadający uprawnienia do projektowania w 

zakresie sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych, drogowej, 

konstrukcyjno - budowlanej, b) uprawnionym geodetą posiadającym wykształcenie 

wyższe i doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu usług geodezyjnych związanych 

z realizacją inwestycji budowlanych, c) geologiem posiadającym wykształcenie wyższe, 

wiedzę i kwalifikacje w zakresie prowadzenia badań geotechnicznych na potrzeby 

wykonywania robót budowlanych oraz sporządzania dokumentacji geotechnicznej. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają 



wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może 

polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100.000 zł. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy - na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na 

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. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie ww. 

warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się 

przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VII pkt. 1.2 ppkt. 5) SIWZ, dotyczącej 

tych podmiotów Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł 

przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdzi spełniania tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców 

dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną 

przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona 

internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy 

przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie. 

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  

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

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 



przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 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  

 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 Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego, do oferty należy 

złożyć Koncepcję technologii opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją 

materiałowo - techniczną parametrów techniczno - użytkowych proponowanych urządzeń i 

głównych materiałów do użycia w budowie. Koncepcja powinna zawierać : a) opis zrozumienia 

zadania i celu Zamawiającego, b) opis sposobu wykonania dokumentacji projektowej ze 

szczególnym podziałem na etapy realizacyjne prac przedprojektowych i projektowych, c) 

harmonogram rzeczowo - finansowy i terminowy opracowania dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej ( z uwzględnieniem zasad rozliczania za wykonane prace ), d) propozycja i 

uzasadnienie technologii wykonywania robót budowy rurociągów ( różnych ), e) propozycja i 

uzasadnienie doboru urządzeń ( wyrażone wyłącznie przy użyciu parametrów techniczno - 

użytkowych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp ), f) wskazania na przewidywane utrudnienia, 

ewentualne ryzyka lub zagrożenia w realizacji prac projektowych, a następnie wykonywania robót 

budowlanych. 

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 

1. Zmiany do zawartej umowy są możliwe, jeżeli zaistnieje jedna z poniżej wymienionych 

okoliczności : 1) Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych projektantów pod warunkiem, że 

nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany 

treści umowy; 2) Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na 

umotywowany wniosek każdej ze stron wskazujący konieczność zmian i przyczyny je wywołujące. 

Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego 

niezachowania; 3) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w 

przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, 

że rozpoczęcie prac jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) z powodu 

działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron, 4) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w 

szczególności : a) wstrzymanie prac przez Zamawiającego, b) konieczności wprowadzenia zmian 

do opracowania Dokumentacji Projektowej; 5) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem 

działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo 

terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. Jednostki administracji nie 

zachowają wymaganych przepisami KPA terminów odpowiedzi na wnioski. Żądany przez 

Projektanta okres przedłużenia realizacji nie może przekraczać opóźnienia w wydaniu w/w 

odpowiedzi, a Projektant wykaże, że nie stało się to z jego winy; 6) Jeżeli wprowadzone zostaną na 

rynek urządzenia lub materiały mające wpływ na poprawę estetyki, ekonomii eksploatacji obiektu, a 

nie znane na etapie prowadzenia postępowania; 7) Jeżeli zmienią się w trakcie wykonywania 

umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających 

zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający; 8) Jeżeli zmiany w 

zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy zaproponowane przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę będą korzystne ekonomicznie lub eksploatacyjnie dla Zamawiającego. 9) Projektant 

może żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający wniesie do koncepcji ostatecznej zmiany, 

które będą powodowały istotne zmiany w zakresie projektowania; 10) W innych przypadkach niż 

wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku 

VAT. 2. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis 



zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) 

czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 3. Warunkiem 

wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i 

właściwie umotywowanej (protokół konieczności dokonania zmian wraz z ich uzasadnieniem) przez 

komisję techniczną, w składzie której będą wchodzili przedstawiciele wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym 

harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.wierzchowo.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urządu Gminy 

Wierzchowo. ul. Długa 29. 78-530 Wierzchowo u p. Klaudii Kalinowskiej. 

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

23.11.2012 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Wierzchowo. ul. Długa 29. 78-530 

Wierzchowo. 

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 

 


