
 
O G Ł O S Z E N I E  

Wójt Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6, 55 –020 Żórawina

Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w ramach zamówień publicznych o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. 
Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-20013.
I. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie zadania; 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie
W zakresie:
1.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie o przepustowości umożliwiającej przejęcie 

ścieków z następujących miejscowości Żórawina, Mędłów, Galowice, Szukalice, Rzeplin, 
Komorowie, Karwiany oraz osiedle Komorowie-Karwiany

2. Budowa komory pomiarowej.
3. Budowa budynku magazynowo-technicznego wyposażonego w:

• Halę magazynowo-warsztatową
• Halę dmuchaw
• Halę mechanicznego odwodnienia osadu

4. Budowa instalacji do wapnowania osadu
5. Budowa zbiornika na PIX
6. Budowa magazynu osadu
7. Wykonanie dróg dojazdowych, parkingów i chodników. 
8. Budowa automatycznej zlewni ścieków.
9. Budowa przepompowni ścieków.
10. Budowa komór biologicznych i osadników wtórnych
11. Budowa studni wodomierzowej.
12. Budowa kanałów i rurociągów międzyobiektowych
13. Wykonanie ogrodzenia i zieleni ochronnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu: projekty budowlano-wykonawcze 
na poszczególne branże, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień : 45 00 00 00 7

II.  Dokumentację  przetargową  można  otrzymać  w  Urzędzie  Gminy  Żórawina
ul.  Kolejowa  6,  pok.  23,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  800 –  1400 lub  pocztą. 
Obowiązującą  formą  przetargu  jest  forma  pisemna.  Zamawiający  dopuszcza  przesyłanie 
dokumentów  lub  oświadczenia  w  innej  formie,  potwierdzonych  niezwłocznie  w  formie 



pisemnej.  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zamieszczona  będzie  na  stronie 
internetowej: www.bip.zorawina.pl  
 
III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych.
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V.. Termin realizacji: do dnia 30.08.2011 r.
VI  O  udzielenie  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  potwierdzający  spełnienie 
następujących warunków:

• Posiadający  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

• Posiadający  niezbędna  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujący  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia,

• Znajdujący  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,

• Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VII.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 W celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności  lub  czynności  oraz  nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  Prawa 
zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
 

• Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie 
do ewidencji  działalności  gospodarczej  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 
przed upływem terminu 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 ofert.

• Aktualne  zaświadczenie  oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  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 ofert.

• Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  

• Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 
Prawa  zamówień  publicznych -  Wykonawca  składa  oświadczenia,  których  wzór 
stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia  oraz  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 

http://www.bip.zorawina.pl/


• Wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie,  robót  budowlanych  polegających  na  budowie  lub   modernizacji 
oczyszczalni ścieków lub innych obiektów o podobnym zakresie  do przedmiotu 
zamówienia (z podaniem ich wartości,  dat wykonania oraz odbiorców).  Wymagane 
wykonanie  minimum  dwóch  robót  o  podobnych  charakterze  .  Wykaz  należy 
sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

• Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień  budowlanych  do  kierowania 
robotami  budowlanymi  przez  wskazane  osoby w  zakresie  niezbędnym  do 
wykonania zamówienia w specjalnościach: 

1) konstrukcyjno-budowlanej, 
2)  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3)  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych 

i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa),  potwierdzające  wpis  danej  osoby na listę  członków właściwej 
izby.

• Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca 
jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności . 

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są 
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

   Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia  -   nie spełnia, nie spełnienie choćby 
jednego     warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy.
VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
X. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:   cena   – 100 %
XI .Zamkniętą  kopertę z opisem tematu zamówienia oraz datą i godziną przetargu należy 
składać  w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  pokój nr 15 I piętro, w terminie do 
11.01.2010 do godz. 1030.
XII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2010 r. godz.1100, w Gminnym Centrum 
Kultury w Żórawinie al. Niepodległości 6 ( mała sala)
XIII.. Termin związania ofertą: 30  dni  od  terminu składania ofert.
XIV.  Pracownikiem  uprawnionym  do  udzielania  wyjaśnień  w  sprawach  przedmiotu 
zamówienia  
     i dokumentacji przetargowej jest Małgorzata Duma tel. 071/38141 36     
XV. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie  Zamówień Publicznych w dniu  17.12.2009 r. 
numer ogłoszenia : 246265-2009

Żórawina dnia : 17.12.2009 r.                     Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski




	                            

