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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONYDO 60.000 EURO

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO18

60-509 POZNAN
www.bip.powiatpoznan.pl

tel. O61 8410 500
fax 061 8480556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniuprowadzonymw trybie przetargu nieograniczonegodo kwoty60.000 Euro, na podstawie
art. 10 ust. zgodnie z wymaganiamiokreslonymi w niniejszej SpecyfIkacji Istotnych WarunkówZamówienia, zwanej dalej
"SIWZ".

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa:' oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

I.

1.OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA
zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni scieków bytowych dla Domu Pomocy Spolecznej w Lisówkach, gmma
Dopiewo, dla nastepujacychdanych:

l. zródlo scieków:. obiekt o charakterzehotelowym (liczba miejsc -100). scieki bytowo - gospodarcze o typowym skladzie i ilosciach zanieczyszczen ( scieki nie beda
zawieralydetergentówkationowych i tluszczów). srednia dobowa ilosc scieków: 20 m3/dobe,

technologia oczyszczania - oczyszczalnia mechaniczno biologiczna, z wykorzystaniem
procesów tlenowych, z napowietrzaniem, pracujaca jako oczyszczalnia z osadem czynnym, lub jako
oczyszczalnia ze zlozem biologicznym, lub jako sekwencyjny reaktor biologiczny.

warunki jakim powinny odpowiadac scieki oczyszczone - scieki musza spelniac
wymogi obowi~jacego Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 R. w sprawie wanm/Ww
jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scie/Ww do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 212, poz.1799 )
S BZT5< 40 mg 021 dm3

S ChZTCr<150 mg 021 dm3

S Zaw.og< 50 mg 021 dm3

Zgodnie z § l ust l pkt l umowy /zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni scieków bytowych dla Domu Pomocy
Spolecznej w Lisówkach, gmina Dopiewo I Wykonawca wykona prace projektowe w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji.

W ramach wlw czynnosci mieszcza sie nastepujace czynnosci:

1. Prace projektowe w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji:

l. projekt oczyszczalni scieków w zakresie:. architekturyi konstrukcji,. technologii,. instalacjisanitarnej,. instalacjielektrycznej,
2. projekt kolektora doplywowego (podlaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej)
3. projekt kolektora odprowadzajacego oczyszczone scieki do rowu melioracyjnego przebiegajacego w

odleglosci ~ 40 m od planowanej lokalizacjinowej oczyszczalni,
4. projekt neutralizacji istniejacej oczyszczalni scieków,

2.

3.

5. kosztorysy ofertowe
6. wyliczenie planowanego efektu ekologicznego (wg zalaczonego wzoru)
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ll. Prace wykonawcze:

1. Kompleksowe wykonanie inwestycji wraz z dostawa i montazem urzadzen, zgodnie z zatwierdzona
dokumentacjatechniczna i kosztorysem ofertowym (zalaczniknr 2 do umowy) ,

2. Dokonanie rozruchu hydromechanicznego wraz z przeszkoleniem obslugi eksploatujacej
oczyszczalnie,

3. Nadzór nad praca urzadzen w okresie rozruchu biologicznego, do czasu uzyskania pelnych efektów
oczyszczaniascieków,

4. Sporzadzeniedokumentacjipowykonawczej,
5. Uporzadkowanieterenu po zakonczeniuprac budowlanych

Oferta musi zawierac umotywowana opisowo i graficznie koncepcje optymalnego rozwiazania technicznego dla
planowanej inwestycji, uwzgledniajaca proponowany typ i technologie oczyszczalni. Szczególowe dane dotyczace
oczyszczalnimusza zawierac minimum:

a)
b)
c)
d)
e)
1)
g)

technologie oczyszczania i wyposazenia
koniecznosc ewentualnego stosowania reagentów
czestotliwosc usuwania osadów
czestotliwosc przegladów serwisowych
koniecznosc stalej obslugi
zapotrzebowanie na energie elektryczna
warunki gwarancji urzadzen.

Zalacznikiem do specyfIkacji jest plan sytuacyjny z naniesiona lokalizacja nowej oczyszczalni, przebiegiem istniejacej
kanalizacji sanitarnej i rowem melioracyjnym do odprowadzenia oczyszczonych scieków.

Oferent zobowiazany jest dokonac wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod inwestycje wraz ze sprawdzeniem przebiegu
i srednicy kanalu, przepompowni i studzienki koncowej istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca otrzyma:

1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
2. Mape zasadnicza do celów projektowych,
3. Zgode na odprowadzenie oczyszczonych scieków do rowu melioracyjnego,

W gestii Zamawiajacego jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadac oferty wariantowe -
Zamawiajacynie dopuszczamozliwosci skladaniaofert wariantowych.
Zamawiajacynie dopuszczazatrudnieniapodwykonawcówdo realizacji przedmiotu zamówienia.

ll. WYMAGANYTERMINREALIZACJIZAMÓWIENIA:
Prace projektowe: do dnia 27.09.2004.

Prace wykonawcze:30 dni od dnia przekazaniaplacu budowy,

m. OPISWARUNKÓWUDZIALU W POSTEPOWANIUORAZ OPIS SPOSOBUDOKONYWANIAOCENY
SPELNIANIATYCHWARUNKÓW:
O zamówieniemoga ubiegac sie Wykonawcy,którzy:

1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadaniatakich uprawnien- zloza dokumentyokreslone w pkt. XI ppkt. 3 i 4;

2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia - zloza dokumenty okreslone w pkt. XI
ppkt.4,5i7;

3. posiadajaniezbednypotencjal technicznydo wykonania zamówienia- zloza dokument okreslonyw pkt. XI ppkt. 4;
4. dysponujaosobamizdolnymi do wykonaniazamówienia-zloza dokument okreslonyw pkt. XI ppkt. 4 i 6;
5. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i flllansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia - zloza dokument

okreslonyw pkt. XI ppkt. 4;
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6, nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art 24 ust l i 2 ustawy) - zloza oswiadczenie
okreslone w pkt XI ppkt 4,

7, udziela minimum 5 letniej gwarancji na roboty budowlane,
8, udziela minimum 5 letniej gwarancji na oczyszczalnie i urzadzenia,
9, przedloza koncepcje ( opisowo i graficznie) oferowanej oczyszczalni,

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionychw pkt XI niniejszej SIWZ, Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniempostepowania,
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

1.Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte.
2. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim Przypadku ich oferta musi spelniac nastepujace wymagania:

o wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe okreslajaca strony umowy, cel dzialania, okres waznosci umowy,
sposób ich wspóldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich, sposób
odpowiedzialnosci(wymagasie solidarnej odpowiedzialnosciwykonawców),

o w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w sklad
konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9
ustawy Prawo zamówienpublicznych,

o oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich wykonawców wystepujacych
wspólnie,

o wykonawcywystepujacywspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera) reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, Umocowanie moze wynikac z tresci umowy konsorcjum
lub zostacprzedlozoneoddzielnie wraz z umowa

Uwaga: tresc pelnomocnictwapowinna dokladnie okreslaczakres umocowania.
o wszelka korespondencjaoraz rozliczenia dokonywanebeda wylaczniez pelnomocnikiem(liderem),
o wypelniajac formularz ofertowy,jak równiez inne dokumenty powolujace sie na "Wykonawce";w miejscu "np,

nazwa i adresWykonawcy"nalezy wpisac dane dotyczacekonsorcjum, a nie pelnomocnikakonsorcjum.
3.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93
ust. 4 ustawy.

4.0ferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i czytelna
technika oraz podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania fIrmy na zewnatrz i zaciagania
zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.
Kazda zapisana strona (kartka) oferty musi byc ponumerowanakolejnymi numerami, Wszelkie poprawki lub zmiany w
tekscie ofertymusza byc parafowane wlasnorecznieprzez osobepodpisujaca oferte,

IV. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SA:
l, Maria Pawlicka - w sprawach technicznych -Kierownik Zespolu Inwestycji i Remontówtel. (O61) 8410 584
2. AleksandraWaszak- w sprawachformalno-prawnych- Dyrektor Wydzialu AdministracyjnegoteL (O61) 8410 574

Oswiadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie. Zamawiajacy
dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod warunkiem niezwlocznego ich
potwierdzenia pisemnie, Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byc kierowane na adres e-mail:
aleksandra,waszak@wokiss,pl
Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
SpecyfIkacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje zapytania na
pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu uL Jackowskiego 18, 60-509 Poznan, Zapytania moga byc skladane
faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna: aleksandra.waszak@wokiss,pl, pod warunkiem niezwlocznego
potwierdzeniatresci zapytania na pismie (np, przeslaniawlasnorecznie podpisanegozapytaniapoczta).
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod
warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed terminem skladania
ofert,
Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono SpecyfIkacje Istotnych
WarunkówZamówieniabez wskazania zródla zapytania,
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V. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT, ZAMAWIAJACY MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.
Dokonana modyfIkacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
IstotnychWarunkówZamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowacbedzie koniecznosc modyfIkacjioferty, Zamawiajacyprzedluzy termin skladania ofert
z uwzglednieniemczasu niezbednegodo wprowadzeniatych zmian w ofertach.

Vl W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT, ZAMAWIAJACY MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC DOKUMENTÓW SKLADAJACYCH SIE NA
SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
O kazdej ewentualnejzmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestnikówpostepowania. W przypadku,
gdy zmiana powodowacbedziekoniecznosc modyfIkacjioferty, zamawiajacymoze przedluzyctermin skladaniaofert.

Vll. TERMIN ZWlAZANIA OFERTA WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIE WRAZ Z
UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT.

VID. OFERTE NALEZY ZLOZYC W DWÓCH ZAMKNIETYCH KOPERTACH W SIEDZIBIE
LAMAWlAJACEGO UL. JACKOWSKIEGO 18,60-509 POZNAN POKÓJ 002 KANCELARIA STAROSTWA DO
DNIA .07.2004 r. DO GODZ. 11:00.
- Koperte zewnetrzna, nie oznakowana nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18,60-509 Poznan -"Oferta w postepowaniu na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni scieków w DPS
Lisówki"
Nie otwieracprzed dniem: 22.07.2004 r., godz. 11:00.
- Kopertawewnetrznaoprócz opisuj.w. winna zawieracnazwe i adres Wykonawcy.
- Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana zostala oferta.
Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfIkacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze
zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad j ak skladana oferta ~. w dwóch kopertach
(zewnetrznej i wewnetrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZAMIANA".
Oferta zlozona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

IX. WYKONAWCA MA PRAWO PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT WYCOFAC SIE Z
POSTEPOWANIA POPRZEZ ZLOZENIE PISEMNEGO POWIADOMIENIA (WG TAKICH SAMYCH ZASAD
JAK WPROWADZANIE ZMIAN I POPRAWEK) Z NAPISEM NA ZEWNETRZNEJ KOPERCIE
"WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcyoraz zgodnoscize zlozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert wycofywanychnie beda otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil
zmiany i po stwierdzeniupoprawnosciprocedurydokonania zmian, zostana dolaczonedo oferty.

X. OTWARCIE OFERT NASTAPI DNIA .07.2004 r. O GODZ. 11:05, W SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO UL.
JACKOWSKIEGO 1860-509 POZNAN NR SALI, PIETRO m
Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosciWykonawcy przy otwieraniu
ofert, zamawiajacyprzeslejemu informacje z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

Xl OFERTA MUSI ZAWIERAC NASTEPUJACE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) wypelnionyformularz ofertowywg zalaczonego druku,
2) umowe regulujacawspólpracepodmiotów wystepujacychwspólnie (w przypadkuskladaniaoferty przez konsorcjum),
3) aktualnyodpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoscigospodarczej potwierdzajacy,
iz Wykonawcaprowadzidzialalnoscw zakresie wykonywaniaprac objetych zamówieniem [wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert],
4) oswiadczenie,ze Wykonawcaspelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslonew art. 22 ust. l ustawy wg zalaczonego
druku;
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5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat uslug, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenia dokumentów potwierdzajacych, ze
dostawy te zostaly wykonane nalezycie wg zalaczonego druku,
6) wykaz osób, które beda wykonywac zamówienie lub uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifIkacji niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci oraz
aktualne zaswiadczenia uprawniajace do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
7) minimum 5 letniej gwarancji na roboty budowlane, ( oswiadczenie)
8)minimum 5 letniej gwarancji na oferowana oczyszczalnie proponowanych urzadzenia, (oswiadczenie)
9) przedloza opisowo i graficznie koncepcje optymalnego rozwiazania technicznego dla planowanej inwestycji,
uwzgledniajac proponowany typ i technologie oczyszczalni. Dane dot. Oczyszczalni musza zawierac:

a) technologie oczyszczania i wyposazenia,
b) czestotliwosc usuwania osadów,
c) czestotliwosc przegladów serwisowych,
d) koniecznosc stalej obslugi,
e) zapotrzebowanie na energie elektryczna,
1) koniecznosc stosowania reagentów.

10) wskaza wskazniki na jakich sporzadzone zostana kosztorysy ofertowe: stawke roboczogodziny, koszty posrednie, koszty
zakupu, zysk. ...

Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalu lub kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez
upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Brak jakiegokolwiek z wyzej wymienionych dokumentów, lub zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie (np. nie
poswiadczone przez Wykonawce za zgodnosc z oryginalem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postepowania.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc udostepniane.

. Przez tajenmiceprzedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno zm.) rozumie sie
nieujawnionedo wiadomoscipublicznej informacje techniczne, technologiczne,organizacyjneprzedsiebiorstwa
lub inne informacjeposiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorcapodjal niezbedne dzialania
w celu zachowania ich poufuosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one udostepnione innym
uczestnikompostepowania.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cala
oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajenmica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewnetrznejkopercie z oznakowaniem "tajemnicaprzedsiebiorstwa", lub spiete (zszyte)
oddzielnieod pozostalych,jawnych elementów oferty.

.

.
Uwaga:

. Zastrzezenie informacji,które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniuww. ustawy skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1pkt 1 ustawyPrawo zamówienpublicznych.
Wykonawcaw szczególnoscinie moze zastrzec informacji dotyczacychceny, terminuwykonania zamówienia,
okresu gwarancjii warunkówplatnosci zawartychw ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

.
Xll. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cene kompletna, jednoznaczna i ostateczna.
Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie- cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez
Oferenta.Zamawiajacynie dopuszczamozliwosciprowadzenia rozliczen w walutach obcych.

XID. PRZY WYBORZE OFERTY
KRYTERIAMI I ICH ZNACZENIEM:

1. cena ofertowa

ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL NASTEPUJACYMI

- 80 %,

2. ocena techniczna -20%
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Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie
kazdegokryterium.
Ofertawypelniajacaw najwyzszym stopniu wymaganiaokreslonegokryterium, otrzymamaksymalna ilosc punktów.
PozostalymWykonawcom,spelniajacymwymaganiakryterialne przypisana zostanie odpowiedniomniejsza liczba punktów.
XN. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONYCHWYZEJ KRYTERIÓW ZOSTANIE DOKONANA
WG NASTEPUJACYCH ZASAD:

l. Ofertyzostana ocenioneprzez Zamawiajacegow sposóbpunktowy.
2. Maksymalnaliczbapunktów, która moze otrzymacoferta wynosi 100 i dzieli sie w nastepujacy sposób:

a. cena- 80 punktów, przy czym oferta, której cenajest najnizsza otrzymuje80 punktów, natomiastpozostale
oferty otrzymuja liczbe punktów wg wzoru:

cena najnizszej ofertyx 80
liczba punktów badanej oferty =

cena badanej oferty

przy czym liczbapunktów badanej oferty zostaje zaokraglonado liczby calkowitejzgodnie za zasada: 0,5 i wiecej punktu
zostajezaokraglonew góre, ponizej 0,5 punktu - w dól,

3. Ocenatechniczna- 20 punktów

Ocena techniczna

Koniecznosc stosowania reagentów 1. tak
2. nie

Liczba
punktów

2
O

Czestotliwosc przegladów serwisowych

l. co trzy miesiace i rzadziej
2. co dwa miesiace a ponizej trzech
3. czesciejniz co dwa miesiace
l. raz w roku i rzadziej
2. czesciejniz raz w roku

2
l
O
2
O

Czestotliwosc usuwania osadów

Koniecznosc stalej obslugi 1. Dwie godziny tygodniowo i mniej.
2. Powyzej dwóch godzin tygodniowo

2
O

Moc zainstalowana l. 2 KW i ponizej
2. powyzej 2 KW a ponizej 4 KW
3. 4 KW i powyzej

2
l
O

Zuzycie energii l. 10 KWh/d i ponizej
2. powyzej 10 KWh/d a ponizej 20 KWh/d
3. 20 KWh/d i powyzej

la
5
O

Za oferte najkorzystniejszauznana zostanie oferta,która w sumie uzyska najwieksza ilosc punktów.
W toku oceny ofert zamawiajacymoze zadac od Wykonawcypisemnych wyjasnien dotyczacychtresci zlozonejoferty.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako najkorzystniejszaw oparciu o podane kryteria
wyboru.
Zamawiajacy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie
zamówienia.
WybranemuWykonawcyzamawiajacyokreslimiejsce i termin podpisania umowy.
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XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIEZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO
Wtokupostepowaniao udzieleniezamówieniaoferentowiprzysluguja srodki odwolawczeokreslonew Dziale VI ustawy.



/Nazwa i adres oferenta, pieczec!
.................................................

l /miejscowosc i data/

OFERTA

ZARZAD POWIATU POZNANSKlE GO
ULJackowskiego 18
60-509 Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni scieków bytowych dla Domu Pomocy Spolecznej w Lisówkach zgodnie z
wymaganiamiokreslonymiw SIWZ oferujemywykonanie przedmiotu zamówieniaza cene:

CENA

cena zl, slownie zl,
pluspodatekVAT %, tj zl,

zgodniez formularzemcenowym,stanowiacymintegralnaczescniniejszejoferty;

1) Uslugewykonamyw terminie... ... ... .dni.
2) Oswiadczamy,ze zapoznalismy sie ze specyfIkacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

nie wnosimydo niej zastrzezenoraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3) Oswiadczamy,ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówienpublicznych (Dz.U. Nr 19,poz. 177ze zm.);
4) Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejsza ofertana czas wskazanyw SIWZ.
5) Uslugiobjetezamówieniemzamierzamywykonac sami.
6) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i

wskazanymprzez zamawiajacego.
7) Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kol~jno ponumerowanych od nr do nr

terminie

..............
8) Niniejszyminformujemy,iz informacje skladajace sie na oferte, zawartena stronachod do stanowiatajemnice

przedsiebiorstwaw rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga byc
ogólnieudostepnione.

9) Integralnaczesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**
a. 1/ .................................................

2/..................................................
3/.................................................

"......................

/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!
Uwaga:
* Niepotrzebne skreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dola/men/ów lub ich kopie, /0 musza byc one poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginalem
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WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA W CIAGU OSTATNICH 3-LAT, JEZELI OKRES
DZIALAlNOSCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE ODPOWIADAJACYCH CHARAKTEROWI

NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I O PORÓWNYWALNEJ WARTOSCL

Nazwa i adresWykonawcy , ,

, , ,

Uwaga! Do niniejszego wykazu oferent zobowiazany jest zalaczyc dokumenty potwierdzajace, ze uslugi te zostaly
wykonane naleZJ'cie

,............

/Podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/

9

Lp. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita Termin realizacji Nazwa zamawiajacego
wartosc

-



(

pieczec finnowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

... ... ...

Oswiadczam ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców,którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie wykonujac
zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które
wykonawcanie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców,w stosunku do których otwarto likwidacje lub którychupadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdro-
wotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie,rozlozenie na raty
zaleglychplatnosci lub wstrzymaniew calosciwykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fIZYczne,które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnionew celu osiagnieciakorzyscimajatkowych;

5) spólkijawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnionew zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzyscimajatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,przestepstwo przekupstwa,przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemulub inne przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwo popelnionew celu osiagnieciakorzyscimajatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnoscipodmiotów zbiorowychza czyny zabronionepod grozbakary;

10)wykonawców,którzy nie spelniajawarunków udzialu w postepowaniu, o którychmowa w art. 22 ust. l pkt 1-3.
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2. Z postepowaniao udzielenie zamówieniawyklucza sie równiez wykonawców,którzy:
l) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu

sporzadzeniaoferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowaniaprzestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace
projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorów;

2) zlozylinieprawdziwe informacjemajacewplyw na wynik prowadzonegopostepowania;
3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych

spelnianietych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie
okresuzwiazania oferta

"""" ,.............

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)
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