
Zębowice, dnia 12.04.2010r 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : WWW.zebowice.pl     

Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zębowice 
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody 
dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w 

Kadłubie Wolnym 
Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 97266 – 2010 z dnia 
08.04.2010r 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 
1. W rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 3 i 8 otrzymują brzmienie : 

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen 
jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, 
kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego 
sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

Uwaga  

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie 
podlegać ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do : 
a) rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania 

nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części 
robót, 

a. porównania cen zasadniczych elementów oferty, które mają wpływ na jakość 
i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia, 

b. stwierdzenia, czy przedmiot zamówienia będzie wykonany z użyciem 
materiałów i urządzeń potwierdzających wymagania Zamawiającego co do 
sposobu wykonania. 

2. W rozdziale VII po pkt. 3 dodaje się kolejny pkt. 4 o brzmieniu : 

4. Uzupełnianie dokumentów. 
1) W przypadku wykonawców, którzy w terminie 

przewidzianym do składania ofert nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 

http://www.zebowice.pl/


dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający będzie zobowiązany 
wezwać, do ich złożenia w wyznaczonym przez 
siebie terminie. 

2) Obowiązku określonego w pkt. 1) Zamawiający nie 
będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie 
mimo złożenia wymienionych w pkt. 1) oświadczeń 
i dokumentów oferta wykonawcy i tak podlegać 
będzie odrzuceniu albo konieczne będzie 
unieważnienie postępowania.  

3) Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż 
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

4. Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez 
siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

5)  Wykonawca, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełni 
brakujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 albo 
uzupełni je, ale oświadczenia lub dokumenty nie będą potwierdzały spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu może utracić wadium. 

3. W rozdziale VIII po pkt. 12 dodaje się kolejne pkt. 14 i 15 o brzmieniu : 
13. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : 

a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
pełnomocnictw,  

b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub 
dokumenty, ale z treści ich nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, 

c) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie, 

d) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 

e) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

14.  Zamawiający nie zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich nie 
wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  pod 
warunkiem że udowodni, że złożenie innych dokumentów nie jest możliwe i nie 

wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. 
4. W rozdziale XIV zmienia się treści na : 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi uwierzytelnione 
kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w 



budownictwie osób wymienionych w wykazie odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, które będą potwierdzały 
spełnianie warunków określonych dla tych osób przez 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca ubezpieczy budowę od odpowiedzialności deliktowej i 
kontraktowej na kwotę nie mniejszą niż wartość wynikającą z ceny 
oferty i na okres wykonywania i zakończenia robót. 

5. Zmienia się treści załączników nr 2 i 3 – w załączeniu. 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Zębowice 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 

                                                                                                  

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

Składając ofertę na : 

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zębowice 
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych 
oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko 

wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym 
 

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że : 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego 

niezbędne do wykonania zamówienia, 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

 
 

 

 
 

pieczęć wykonawcy 



4) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp 
do niezbędnej wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla zapewnienia 
bieżącej realizacji zamówienia. 

 

..........................., dnia ..................2010 r.      
                                                 ......................................................                                                                        

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 
 

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie o spełnianiu warunków w 
ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p 
powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. 

 
 

 
 

Załącznik nr 3 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 
 

Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 
przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych 
Składając ofertę na : 

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zębowice 
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych 
oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko 

wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym 
 

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl 
których wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 



3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem 
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

I oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas/mnie nie dotyczą. 

 

 

..........................., dnia ..................2010 r.      
                                                  

......................................................                                                                        
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 

 
 


