Numer sprawy: WRG.7010/C/2/2007
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 40 sztuk przydomowych
bezobsługowych oczyszczalni cieków w Gminie Rejowiec Fabryczny
I. Nazwa oraz adres Zamawiaj cego .
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 – 169 Rejowiec Fabryczny
www.ug.rejowiec.pl
rada@ug.rejowiec.pl
7:30 – 15.30
fax . 082 5663 103
II. Tryb udzielenia zamówienia
Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu:
nieograniczonego o warto ci: powy ej 60 000 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówie publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z p.zm.)
2) Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy (Dz. U. z 2004r
. Nr 71, poz. 645),
3) Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie redniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowi cego podstaw przeliczania warto ci zamówie
publicznych (Dz. U z dnia 21 marca 2006 r. Nr 46 poz. 331) ,
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie z uzyskaniem niezb dnych
uzgodnie i zezwole 40 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni cieków dla
domów jednorodzinnych w Gminie Rejowiec Fabryczny.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówie :
45.23.24.21-9
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje program funkcjonalno – u ytkowy
I .Oczyszczalnie cieków powinny by instalacjami:
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- autonomicznymi: oczyszczaj cymi cieki pochodz ce wył cznie z obiektu, dla którego
zostało zaprojektowane z zastosowaniem przynajmniej osadnika gnilnego i układu
rozs czaj cego (dreny)
- biologiczno – mechanicznymi: procesy biologiczne b d podstaw działania oczyszczalni,
- grawitacyjne: oparte na zasadzie grawitacyjnego przepływu cieczy chyba, e warunki
terenowe wymuszaj zastosowanie pomp,
- bytowo – gospodarczymi: oczyszczaj ce wył cznie cieki bytowe oraz pochodz ce z
gospodarstw domowych, czyli zu yt wod do spłukiwania misek ust powych, zmywania
i prania oraz k pieli.
II. Oczyszczanie cieków powinno zachodzi w dwóch nast puj cych po sobie etapach:
ETAP I – podczyszczanie w osadniku gnilnym – usuni cie ze cieków substancji nie
rozpuszczonych w wodzie zatrzymuj c je w osadniku gnilnym i dalej poddaj c procesowi
fermentacji w warunkach beztlenowych. Proces ten musi trwa co najmniej 3 dni – st d
wymagane dobranie wła ciwej pojemno ci zbiornika w zale no ci od ilo ci odpływaj cych
cieków.
ETAP II – oczyszczanie – usuni cie ze cieków pozostałych, rozpuszczonych w wodzie
substancji organicznych.
III. Minimalne wska niki oczyszczania:
cieki oczyszczone wprowadzone do ziemi z układu rozs czaj cego musz posiada
wska niki poni ej dopuszczalnych norm okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie nale y spełnia przy wprowadzaniu
cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
IV. Oczyszczalnia cieków
Proces biologicznego podczyszczania odbywa si b dzie w sposób optymalny gdy jest
zapewnione trzy dobowe przytrzymanie cieków w osadniku gnilnym. Jest to podstawa
optymalnego doboru zbiornika: pojemno wprost proporcjonalna do ilo ci cieków,
wykonany z polietylenu utwardzonego PEHD, wyposa ony w filtr doczyszczaj cy
gwarantuj cy zatrzymanie zawiesin.
Wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni okre la zał cznik nr 6.
informacyjna):
VI. Program funkcjonalno – u ytkowy (cz
Oferent, którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia zapewni:
- zakup map do celów projektowych,
- zgromadzenie aktualnych wypisów z rejestru gruntów,
- przeprowadzenie bada gruntowo – wodnych, celem prawidłowego wykonania projektu
- zapewnienie wymaganych prawem wska ników oczyszczania cieków wyprowadzonych
z układu rozs czaj cego,
- uzyskanie niezb dnych uzgodnie i pozwole do rozpocz cia budowy. W projekcie
budowlanym nale y okre li dane u ytkowe ka dej oczyszczalni, przepustowo w
m3/dob oraz wielko w RLM.
- wybudowanie oczyszczalni zgodnie ze sztuk budowlan , a materiały i instalacje u yte
do budowy powinny posiada odpowiednie atesty i certyfikaty zgodno ci,
- inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz inwestycji,
- przeprowadzenie instrukta u dla u ytkowników.
VI. Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania spotkania ze wszystkimi oferentami.
Oferent jest zobowi zany do wizyty miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu
oszacowania na własn odpowiedzialno kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych,
jakie mog by niezb dne w przygotowaniu oferty, podpisania umowy i wykonania robót.
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Konieczno
zastosowania wszelkich urz dze dodatkowych (np. budowy przył cza
zastosowania pompy, zło a biologicznego, separatora itp.) niezb dnych do prawidłowego
funkcjonowania przydomowych oczyszczalni cieków nale y uwzgl dni w ofercie.
W przypadku stwierdzenia, e brak takiego rozwi zania wpływa na nieprawidłowe
funkcjonowanie instalacji w okresie u ytkowania Wykonawca robót gwarantuje wykonanie
niezb dnych prac bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiaj cego.
IV. Cz ci zamówienia
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert cz ciowych.
V. Zamówienia uzupełniaj ce
Zamawiaj cy nie przewiduje zamówie uzupełniaj cych .
VI. Oferty wariantowe
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia 30.10.2007 r
VIII. Warunki udziału w post powaniu
1. Warunki udziału w post powaniu
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy potwierdzaj cy spełnienie
warunków:
1.1
Posiadaj cy uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci,
je eli ustawy nakładaj obowi zek poosiadania takich uprawnie ;
1.2
Posiadaj cy niezb dna wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj cy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3
Znajduj cy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia;
1.4
Nie podlegaj cy wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w post powaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania si o zamówienia publicznego wyklucza si :
- wykonawców, którzy nie spełniaj warunków udziału w post powaniu o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówie publicznych
- wykonawców, którzy zło yli nieprawdziwe informacje maj ce wpływ na wynik
prowadzonego post powania
- wykonawców, którzy nie zło yli o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w
post powaniu lub dokumentów potwierdzaj cych spełnianie tych warunków.
- wykonawców, którzy nie wnie li wadium, w tym równie na przedłu ony okres zwi zania
ofert lub nie zgodzili si na przedłu enie okresu zwi zania ofert .
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3. Zamawiaj cy odrzuca ofert wykonawcy:
- niezgodn z ustaw lub jej tre nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
- jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawieraj c ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do
składania ofert,
- zawieraj c omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo na poprawi na
podstawie art. 88, lub bł dy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził si na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- niewa nej na podstawie odr bnych przepisów,
- nie zabezpieczonej wadium, w tym równie na przedłu ony okres zwi zania ofert , lub
braku zgody na przedłu enie okresu zwi zania ofert ,
IX. Informacje o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu.
W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre lonej
działalno ci lub czynno ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych z udziału w post powaniu o zamówienie
publiczne wykonawca składa nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- zał cznik nr 1
- dowód wniesienia wadium
- aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalno ci gospodarczej, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
upływem terminu składania ofert
- koncesja, zezwolenie lub licencja, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podj cie działalno ci gospodarczej w zakresie obj tym
zamówieniem publicznym zwanym dalej „zamówieniem",
- aktualne za wiadczenie wła ciwego naczelnika urz du skarbowego oraz wła ciwego
oddziału Zakładu Ubezpiecze
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzaj ce odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub za wiadczenia, e uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub
wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni
3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert
- dokumenty stwierdzaj ce, e osoby, które b d wykonywa zamówienie, posiadaj
uprawnienia, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie
- o wiadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w post powaniu z art. 22 prawa
zamówie publicznych z wykorzystaniem wzoru- zał cznik nr 1
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2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wy ej składa dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ce odpowiednio, e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie,
3). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na
raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu.
Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si powy szych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zast puje si je dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem, wła ciwym organem s dowym,
administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania.
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
Oferta winna zawiera dokumenty dla ka dego partnera z osobna, pozostałe dokumenty
składane s wspólnie.
4. Inne dokumenty:
4.1.W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w
post powaniu o zamówienie publiczne składa nast puj ce dokumenty:
- wykaz niezb dnych do wykonania zamówienia narz dzi i urz dze , jakimi dysponuje
wykonawca, zał cznik nr 2
- wykaz osób i podmiotów, które b d wykonywa zamówienie lub b d uczestniczy w
wykonywaniu zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nich czynno ci, zał cznik
nr 4
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat robót budowlanych, to samych z
przedmiotem zamówienia, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci robotom budowlanym stanowi cym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto ci oraz daty i miejsca wykonania i zał czeniem
dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zostały wykonane nale ycie, zał cznik nr 5.
4.2. W celu potwierdzenia, e wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniaj cej wykonanie zamówienia w post powaniu o zamówienie publiczne składa
nast puj ce dokumenty:
-Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzaj ca wysoko
posiadanych rodków finansowych lub zdolno
kredytow
wykonawcy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania
ofert,
Wy ej wymienione dokumenty mog by zło one w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodno przez osob / osoby uprawnione do podpisania oferty z
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dopiskiem "za zgodno

z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami
Ka dy wykonawca ma prawo zwróci si do zamawiaj cego o wyja nienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców musz by sformułowane na pi mie i
skierowane na adres:
ul. Lubelska 16, 22 – 169 Rejowiec Fabryczny, Pokój nr 8
faksem: 082 5663 103
lub na adres e-mail:rada@ug.rejowiec.pl
Zamawiaj cy udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali
specyfikacj istotnych warunków zamówienia chyba, e pytanie wpłyn ło do zamawiaj cego
na mniej ni 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami
Osob ze strony zamawiaj cego upowa nion do kontaktowania si z wykonawcami jest:
Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego – Wincenty Koper
Tel. 082 5664 121
XII. Wadium
Ustala si wadium w wysoko ci: 9 000 zł, słownie: dziewi

tysi cy złotych.

Wykonawca wnosi wadium:
w pieni dzu, sposób przekazania:
na konto zamawiaj cego 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
lub w jednej z poni ej podanych form:
- w por czeniach lub gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (Dz.U. Nr
109, poz. 1158, z p. zm.)
sposób przekazania: zał czy do oferty przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za
termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni nego przyjmuje si termin uznania na
rachunku zamawiaj cego.
Dokument w formie por czenia winien zawiera stwierdzenie, e na pierwsze pisemne
danie zamawiaj cego wzywaj ce do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu,
nast puje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrze e .
XIII. Termin zwi zania ofert
Oferenci pozostaj zwi zani ofert przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert .
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty

6

1) Oferta musi by sporz dzona w j zyku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty zwi zane z przygotowaniem oferty ponosi składaj cy ofert .
3) Wykonawca mo e zło y w prowadzonym post powaniu wył cznie jedn ofert
4) Oferta oraz wszystkie zał czniki wymagaj podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.
5) Je eli oferta i zał czniki zostan podpisane przez upowa nionego przedstawiciela
wykonawcy, nale y doł czy wła ciwe umocowanie prawne.
6) Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, o wiadczenia, zał czniki i inne
dokumenty, o których mowa w tre ci niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny by sporz dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiaj cego wzorcami (zał cznikami), zawiera informacje i dane okre lone w tych
dokumentach.
8) Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisuj cej ofert .
9) Wszystkie strony oferty powinny by spi te (zszyte) w sposób trwały, zapobiegaj cy
mo liwo ci dekompletacji zawarto ci oferty.
2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofert składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełnia
nast puj ce warunki:
Wraz z ofert winna by przedło ona kopia umowy lub inny dokument potwierdzaj cy
zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przesz wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie mo e by krótszy ni termin realizacji
zamówienia.
podpisana przez ka dego partnera lub upowa nionego
Oferta winna by
przedstawiciela/partnera wiod cego.
Upowa nienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiod cego wymaga podpisu
prawnie upowa nionych przedstawicieli ka dego z partnerów – nale y zał czy je do oferty.
Przedstawiciel/wiod cy partner winien by upowa niony do zaci gania zobowi za i
płatno ci w imieniu ka dego na rzecz ka dego z partnerów oraz do wył cznego
wyst powania w realizacji kontraktu – do oferty nale y doł czy o wiadczenie.
Podmioty wyst puj ce wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno za niewykonanie lub
nienale yte wykonanie zobowi za .
3. Inne wymagania dotycz ce przygotowania oferty
3.1. Ofert nale y zło y w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkni tej kopercie w
siedzibie zamawiaj cego
Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16
22 – 169 Rejowiec Fabryczny
Pokój nr 3
3.2. Koperta / opakowanie zawieraj ce ofert powinno by zaadresowane do zamawiaj cego
na adres siedziby zamawiaj cego : Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16
22 – 169 Rejowiec Fabryczny
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3.3. Oznakowane nast puj co: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz wykonanie
40 sztuk przydomowych oczyszczalni cieków dla domów jednorodzinnych.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.Oferty nale y składa w:
siedzibie zamawiaj cego
Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16
22 – 169 Rejowiec Fabryczny
Pokój nr 3
do dnia 29.05.2007 r godz.12,00
Oferty zło one po terminie b d zwrócone wykonawcom bez otwierania .
2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiaj cego
Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16
22 – 169 Rejowiec Fabryczny
Pokój nr 3
Dnia 29.05.2007 r godz. 12,15
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy przeka e zebranym wykonawcom
informacj o wysoko ci kwoty, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nast pi bezpo rednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu
ofert przekazane zastan nast puj ce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, cena, a tak e termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki
płatno ci
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty uwzgl dnia wszystkie zobowi zania, musi by podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodr bnieniem nale nego podatku VAT - je eli wyst puje.
Cena podana w ofercie powinna obejmowa wszystkie koszty i składniki zwi zane z
wykonaniem zamówienia / oferowanych cz ci zamówienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiaj cego.
Cena mo e by tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza si
wariantowo ci cen,
Cena nie ulega zmianie przez okres wa no ci oferty (zwi zania).
Inne: Nale y poda cen netto, podatek VAT, cen brutto.
XVII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oceny oferty dokonany zostanie na podstawie ni ej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
Cena – 100%
Oferta spełniaj ca w najwy szym stopniu wymagania, spo ród ofert nie podlegaj cych
odrzuceniu, otrzyma maksymaln liczb punktów. Pozostałym ofertom, wypełniaj cym
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wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktów. Wynik b dzie traktowany jako warto punktowa oferty.
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium:
Wzór:
Sposób oceny:

Cena
Cena najni sza: cena proponowana x kryterium
Wygrywa oferent, który uzyskał najwi ksz ilo

punktów.

3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz , pozostałe oferty zostan
sklasyfikowane zgodnie z ilo ci uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwy sz ilo punktów.
XIX. Informacje o formalno ciach, jakie winny by dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego ofert wybrano jako najkorzystniejsz jest obowi zany do
zawarcia umowy w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
2. W przypadku, gdy oka e si , e wykonawca, którego oferta została wybrana,
przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub b dzie uchylał si od zawarcia umowy na
warunkach wynikaj cych z SIWZ, Zamawiaj cy wybierze t spo ród pozostałych
ofert, która uzyskała najwy sz ocen , chyba, e w post powaniu przetargowym
zło ona była tylko jedna oferta lub upłynie termin zwi zania ofert .
XX. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
Zamawiaj cy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane b dzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale ytego wykonania w wysoko ci:
wysoko 3 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawc .
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
nast puj cych formach:
1) w pieni dzu: sposób przekazania
na konto zamawiaj cego: 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
2) w por czeniach lub gwarancjach bankowych
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w por czeniach 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
Przedsi biorczo ci.
Sposób przekazania: doł czy do umowy.
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Zamawiaj cy wyra a zgod na wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
równie w formach:
1) weksli z por czeniem wekslowym banku
2) ustanowienie zastawu na papierach warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa
lub jednostk samorz du terytorialnego,
Sposób przekazania: doł czy do umowy
Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie rozcze w przypadku nie wywi zywania si z
ustale okre lonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usuni cie
nieprawidłowo ci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuni cia w wyznaczonym
terminie, zamawiaj cy zleci ich wykonanie ze rodków wniesionych na zabezpieczenie
nale ytego wykonania zobowi za umowy.
XXI. Warunki umowy
1.Zamawiaj cy podpisze umow z wykonawc , który przedło y najkorzystniejsz ofert z
punktu widzenia kryteriów przyj tych w niniejszej specyfikacji.
2.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiaj cy powiadomi odr bnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzgl dnieniem postanowie wynikaj cych z tre ci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w:
wzorze umowy, który stanowi zał cznik nr 3.
XXII. rodki ochrony prawnej
rodki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługuj wszystkim wykonawcom,
je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e dozna uszczerbku w
wyniku naruszenia przepisów ustawy.
1. Protest
1) Umotywowany protest mo e by wniesiony w ci gu 7 dni od dnia, w którym wykonawca
powzi ł lub mógł powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw do jego
wniesienia.
2) Protest powinien wskazywa :
a) danie,
b) zwi złe przytoczenie zarzutów,
c) okoliczno ci faktyczne i prawne,
d) uzasadnienie.
3)Odrzuca si protesty wniesione po terminie od jego wniesienia.
4) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
5) Rozstrzygni cie protestu przez zamawiaj cego nast puje w terminie 5 dni od jego zło enia.
6) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje si za jego
oddalenie.
7) Od rozstrzygni cia protestu oraz w przypadku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy
przysługuje odwołanie do Prezesa Urz du Zamówie Publicznych.
2.Odwołanie
1) Od rozstrzygni cia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia
w terminie, wykonawcy przysługuje odwołanie.
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2) Odwołanie nale y wnie w terminie 5 dni od daty dor czenia rozstrzygni cia lub upływu
terminu rozpatrzenia na adres Urz du Zamówie Publicznych z siedzib przy Al. Szucha 2/4
00 – 582 Warszawa z jednoczesnym obowi zkiem powiadomienia Zamawiaj cego.
3). Wraz z wniesieniem odwołania wykonawca wnosi wpis w wysoko ci i na zasadach
okre lonych przepisami rozporz dzenia PRM z dnia 18 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku
Nr 49 poz. 468).
3. Skarga
1) Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do S du.
2) Skarg wnosi si do S du Okr gowego wła ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiaj cego.
3). Skarga wnoszona jest za po rednictwem Prezesa Urz du Zamówie Publicznych w
terminie 7 dni od dnia dor czenia orzeczenia zespołu arbitrów, przysyłaj c jednocze nie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
Pozostałe informacje na ten temat znajduj si w ustawie Prawo zamówie publicznych
w Dziale VI rodki ochrony prawnej.
XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik post powania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówie
publicznych oraz w siedzibie zamawiaj cego i na stronie internetowej: www.ug.rejowiec.pl
Niezale nie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestnicz cy w post powaniu
o zamówienie publiczne zostan powiadomieni w formie pisemnej.
XXIV. Postanowienia ko cowe
Postanowienia ko cowe
Zasady udost pniania dokumentów
1. Uczestnicy post powania maj prawo wgl du do tre ci protokołu, wniosków po upływie
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego post powania z wyj tkiem
dokumentów stanowi cych zał czniki do protokołu (jawne po zako czeniu post powania)
oraz stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrze onych przez uczestników post powania.
2. Udost pnienie zainteresowanym odbywa si b dzie wg poni szych zasad:
- zamawiaj cy udost pnia wskazane dokumenty po zło eniu pisemnego wniosku
- zamawiaj cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost pnianych dokumentów
- zamawiaj cy wyznaczy członka komisji, w którego obecno ci udost pnione zostan
dokumenty
- zamawiaj cy umo liwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stron 1 zł
- udost pnienie mo e mie miejsce wył cznie w siedzibie zamawiaj cego oraz w czasie
godzin jego urz dowania
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj
publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXV. Zał czniki

przepisy ustawy Prawo zamówie
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Zał czniki do SIWZ:
- formularz ofertowy zał cznik nr 1
- wykaz niezb dnych do wykonania zamówienia narz dzi i urz dze zał cznik nr 2
- umowa zał cznik nr 3
- wykaz osób, które b d wykonywa zamówienie zał cznik nr 4
-wykaz wykonywanych w okresie 5 lat robót budowlanych zał cznik nr 5
-wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni zał cznik nr 6.
Rejowiec Fabryczny 23.04.2007 r
______________________________________
Podpis osoby uprawnionej
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WRG.7020/D/1/2006

Zał cznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ POWY EJ 60 000 EURO
Dane dotycz ce wykonawcy
Nazwa:

................................................

Siedziba:

................................................

Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

0 (**) ......................................
0 (**) ......................................
................................................
................................................

Dane dotycz ce zamawiaj cego
Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16
22 – 169 Rejowiec Fabryczny
Zobowi zania wykonawcy
Zobowi zuj si wykona przedmiot zamówienia.:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 40 sztuk przydomowych
bezobsługowych oczyszczalni cieków w Gminie Rejowiec Fabryczny
Cena ofertowa netto ..................................................................................................................zł
(Słownie:......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….……………)
Stawka pod. VAT.......................................................................................................................zł
Cena ofertowa brutto .................................................................................................................zł
(Słownie:......................................................................................................................................
O wiadczam, e :
- posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli ustawy
nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie
- posiadam niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencjał techniczny, a tak e dysponuj
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.
1 i 2 Prawa zamówie publicznych.
Termin płatno ci:.......... dni ......................
Okres gwarancji (wyra ony w liczbie miesi cy):.............
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Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imi …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………………………………………………………..
Telefon …………………………………….. Fax ……………………………………………..
Zakres:
- do reprezentowania w post powaniu
- do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy
Uwa am si za zwi zanego niniejsz ofert przez okres 30 dni.
Po wiadczam wniesienie wadium w wysoko ci :
…………………………………, w formie: …………………………………………………..
Na potwierdzenie spełnienia wymaga do oferty zał czam:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Zastrze enie wykonawcy
Ni ej wymienione dokumenty składaj ce si na ofert nie mog by ogólnie udost pnione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

________________________________________
(imi i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Zał cznik Nr 2

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................
Adres wykonawcy ..................................................................................................
Miejscowo ...............................................
Data ...................
WYKAZ NIEZB DNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZ DZI I URZ DZE
WYKONAWCY
Wykaz narz dzi i urz dze , jakimi dysponuje Wykonawca maj cy na celu potwierdzenie
warunku e wykonawca: posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Nazwa narz dzi i urz dze , jakimi dysponuje Wykonawca (na potrzeby zamówienia)

Lp.

Nazwa

Forma własno ci

_________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
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Zał cznik nr 3

UMOWA
Nr 1 /2007

Zawarta w dniu .......................... w Rejowcu Fabrycznym pomi dzy Gmin Rejowiec
Fabrycznym zwan dalej ,,Zamawiaj cym,, , reprezentowan przez:
1. Zdzisław Krupa – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie
3. Marianna Jarmoszczuk – Skarbnik Gminy
a:
.....................................................................................................................................................
zwan dalej ,, Wykonawc ,,
reprezentowan przez:
.................................................
§1
Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiaj cy zleca a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§2
Strony ustalaj termin realizacji robót obj tych niniejsz umow jak ni ej:
- rozpocz cie..........................
- zako czenie.........................
§3
1. strony ustalaj wysoko wynagrodzenia za przedmiot umowy okre lony w § 1 niniejszej
umowy w wysoko ci brutto ..................... (słownie: ...............................................................)
wraz z podatkiem VAT, który został okre lony na podstawie formularza oferty.
2. Kwota została podana w § 3 pkt 1 jest kwot z jak oferent wykona zadanie inwestycyjne.
W przypadku zmniejszenia lub zwi kszenia zakresu robót, wynagrodzenie przysługuj ce
Wykonawcy zwi kszone zostanie o kwot wynikaj c ze zmienionego zakresu i wyliczon na
podstawie czynników cenotwórczych kosztorysu ofertowego.
3. Fakturowanie robót b dzie nast powało po zako czeniu i odbiorze robót zgodnie z
protokołem odbioru.
4. Nie b d udzielane zaliczki na wykonanie robót.
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5. Podstaw do wykonania robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiaj cego
protokół konieczno ci wykonania tych robót z uzasadnieniem potrzeby ich wykonania.
6. Podstaw wystawiania faktury ko cowej jest bezusterkowy odbiór ko cowy oraz
spełnienie warunków okre lonych w § 7 pkt 1-4 niniejszej umowy.
§4
Zamawiaj cy o wiadcza, e dysponuje rodkami finansowymi na opłacenie obj tych niniejsz
umow robót.
§5
1. Funkcje kierownika budowy powierza si :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Zamawiaj cy wyznacza na Inspektora Nadzoru
:......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§6
1. Wykonawca nie mo e przyst pi do wykonania robót dodatkowych bez pisemnego ich
zlecenia przez Zamawiaj cego.
2. Koszt robót dodatkowych zostanie wyliczony na podstawie składników cenotwórczych i
materiałów podanych w ofercie.
3. O zako czeniu wszystkich robót Wykonawca zawiadamia Zamawiaj cego na pi mie, a
Zamawiaj cy powołuje Komisj odbioru ko cowego w ci gu 7 dni roboczych od daty
wpływu zawiadomienia i rozpocz cia czynno ci odbioru.
4. W zgłoszeniu odbioru ko cowego Wykonawca przedło y Zamawiaj cemu nast puj ce
dokumenty:
- atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały,
- o wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuk i widz
budowlan oraz warunkami SIWZ.
5. Wykonawca uporz dkuje plac budowy i teren przed przekazaniem go Zamawiaj cemu, na
co zostanie sporz dzony protokół.
§7
1. Wykonawca w zakresie przestrzegania zasad bezpiecze stwa i higieny pracy przy
wykonaniu robót obj tych umow zobowi zany jest do utrzymania dróg i ci gów pieszych
we wła ciwym stanie technicznym.
2. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie w okresie od daty przyj cia placu
budowy do daty oddania obiektu /robót/ w obszarze ustalonym w protokole przekazania placu
budowy.
§8
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Strony postanawiaj , e obowi zuj ce je form odszkodowania stanowi kary umowne, które
b d naliczane w nast puj cych wypadkach i wysoko ciach:
1. Wykonawca płaci kary umowne:
- za zwłok w wykonaniu cało ci robót w terminie okre lonym w § 2 pkt 1 umowy w
wysoko ci 100% odsetek ustawowych za ka dy dzie zwłoki licz c od warto ci umownej
robót,
- za odst pienie od umowy z przyczyn Wykonawcy w wysoko ci 30 % warto ci umownej
zadania.
Za odst pienie od umowy uwa a si :
- nie przyst pienie do robót przez okres 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub
przerwanie ich na okres dłu szy ni 14 dni.
Za nie wykonanie zadania w terminie okre lonym w umowie obok kar wy ej wymienionych
Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kar w wysoko ci 30 % warto ci zadania.
Zamawiaj cy naliczy w/w kar w formie faktury w której wysoko kary stanowi b dzie
kwota brutto.
2. Zamawiaj cy zapłaci kary Wykonawcy:
- za zwłok w przeprowadzeniu odbioru ko cowego z winy Zamawiaj cego w wysoko ci
100 % warto ci ustawowych odsetek za ka dy dzie zwłoki, licz c od nast pnego dnia po
terminie, w którym miał by odbiór zako czony licz c od warto ci ryczałtowej zadania,
- za zwłok w zapłacie faktury w wysoko ci 100% odsetek ustawowych za ka dy dzie
zwłoki licz c od warto ci niezapłaconej faktury.
§9
1. W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie całej umowy
lub jej cz ci nie nale y w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili
zawarcia całej umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy lub jej cz ci w terminie 14
dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku Wykonawca
mo e da jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytułu wykonania cz ci umowy.
2. Odst pienie od umowy powinno nast pi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W razie odst pienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiaj cego sporz dzi
protokół inwentaryzacji robót na dzie odst pienia.
§ 10
Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesi cy od daty odbioru ko cowego na
przedmiot umowy okre lony w § 1 niniejszej umowy.
§ 11
Zmiany postanowie niniejszej umowy mog nast pi wył cznie na podstawie pisemnego
aneksu do umowy zawartego pomi dzy stronami, który stanowi b dzie integraln cz
umowy.
§ 12
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Integraln cz ci umowy jest oferta Wykonawca.
§ 13
Ewentualne spory mog ce wynika z niniejszej umowy strony poddaj pod rozstrzygni cie
rzeczowo wła ciwego S du Gospodarczego.
§ 14
Niniejsza umowa została sporz dzona w dwóch jednakowo brzmi cych egzemplarzach, po
jednym dla ka dej ze stron.

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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Zał cznik Nr 1
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
Miejscowo

.................................................................................................

................................................

Data .....................

FORMULARZ CENOWY
Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
Lp. Nazwa przedmiotu

Ilo

Netto

Ilo c x cena netto

VAT

Brutto
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Ogółem

Warto

poz. OGÓŁEM nale y przenie

do formularza ofertowego.

_______________________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Zał cznik Nr 4
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
Miejscowo

.................................................................................................

................................................

Data .....................

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B D WYKONYWA ZAMÓWIENIE WRAZ Z ICH
KWALIFIKACJAMI
Wykaz wymagany w celu potwierdzenia, e wykonawca posiada niezb dn wiedz oraz
do wiadczenie a tak e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Lp

Nazwa

Liczba

Zakres wyk. czynno ci

Przygotowanie
zawodowe/upraw.

_______________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
Reprezentowania wykonawcy
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Zał cznik Nr 5
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
Miejscowo

.................................................................................................

................................................

Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH
5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykaz wykonany w okresie pi ciu lat robót budowlanych, a je eli okres prowadzenia
działalno ci jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, e wykonawca
posiada niezb dn wiedz oraz do wiadczenie a tak e dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Lp.

Odbiorca *

Warto .

Przedmiot wyk.
roboty

Data i miejsce
wykonania

* Do wykazu nale y doł czy dokumenty potwierdzaj ce, e w/w roboty budowlane
Został wykonane nale ycie ( referencje, protokoły odbioru, faktury lub inne
posiadane przez Wykonawc dokumenty ).

________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
do reprezentowania wykonawcy
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Mazurek Stanisław i Renata
ukowski Józef i Lidia
Dudek Paweł i Jolanta

Wójcik Andrzej
Wawrzyszuk Teresa
Grzywaczewski Andrzej
Kułaga Mieczysław i Marianna
Tracichleb Czesława
Jonik Andrzej i Marzena
Rudnik Dariusz
Piechowski Roman i Maria
migielskaTeresa
Fijałkowski Marian i Renata
Naróg –Gł b Ewelina
Łopaciuk Rafał i Kamila
Hymol Jacek

Szurga Ryszard
Marcinek Konowałek El bieta
Kulik Monika i Zenon

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Nazwisko i imi inwestora

1.
2
3

Lp.

Kanie Stacja
Kanie Stacja
Kanie Stacja

Goł b
Goł b
Józefin
Józefin
Józefin
Krasne
Kanie
Kanie
Kanie
Kanie Stacja
Kanie Stacja
Kanie Stacja
Kanie Stacja

Goł b
Goł b
Goł b

Miejscowo
(poło enie
oczyszczalni)

2
8

90
57
47
15
47
92
24
89
110
72
16

89
8b
20 A

Nr
domu

5
3
4

3
7
4
3
4
5
6
5
4
5
5
4
4

4
3
4

Ilo
osób

96
91
51
22
36
18
58
65
106
135
80
60
79
65
własna własna
-

199
90
51
22
36
5
46
79
156
140
143
-

240
330
własna własna
63
61

74
55
194

15
218
193

467
208
189/2,
189/1
468
141/1
193
48
187
94
687,868
300
878/2

Pobór Pobór Lokalizacja
wody
wody
nr
działki
2005 r. 2006 r.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI CIEKÓW 2007 r.
Gmina Rejowiec Fabryczny

tel 082 5 662 456
tel 082 5 662 382
tel 0604410133
tel 0600502952
tel 082 5664324
tel. 0781 725048
tel 0664037521
tel 082 5 662 369
tel 082 5 636 527
tel 082 5 662 135
tel 0501 386 616
tel 0 82 5 662 441
zam . ulin 38 A
tel. 0663222-133,
082 577-26-59
tel 082 5 662 137
tel 082 5 662 414
tel 082 5 662 484

tel 082 5 662 449
tel 082 5 662 386
tel 605 054 919

Uwagi, adres,
telefon

`
Zał.nr 6
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Olesiejuk Zbigniew
Chrzanowski Roman i Henryka
Waryszak Jerzy i Lucyna
Klimek Justyna
Pszczółkowski Mirosław i Bo ena
Słowik Halina i Stanisław
Staszczak Krzysztof i Halina
Latała Jan
Gamla Janusz i Lucyna
Cendlewski Radosław
Soczy ski Kazimierz i Sabina
Zaj c Marian i Emilia
widerczuk Mariusz
Naróg Daniela
Ucha ski Janusz
Klin Mariusz
Staszczak Arkadiusz i Hanna
Kosz Piotr
Dudek Wiesława
Kurcewicz Danuta
Gruszka Zbigniew i Anna

Krzywowola
Krzywowola
Krzywowola
Krzywowola
Krzywowola
Krzywowola
Krzywowola
Liszno
Liszno
Liszno
Kol.Liszno
Kol.Liszno
Wólka Ka ska
Wólka Ka ska
Kol. Wólka Ka ska
Pawłów, ul.Lubelska
Pawłów,ul.Szkolna
Pawłów,ul.Pastownie
Pawłów,ul.Pastownie
Pawłów, ul.Lubelska
Pawłów, ul. Lubelska

38
23 A
35
40 A
15
8
3
122
48
84
78
58
115
72
29
4
38
10
12
3
10

5
4
4
4
6
4
5
5
8
3
5
4
5
6
8
7
4
3
3
4
4

31
235
tel 0 516 492 912
208/1
tel 0 609 075 512
19
13
249
tel 082 5 664 603
41
60
258
z domu. Kondraciuk
63
74
93
tel 0 502 907 230
37
26
101
tel 082 5 664 557
38
40
122
tel 0514 339 026
43
37
212
tel 082 5 662 401
148
148
346
tel 082 5 662 472
330
tel 082 5 662 595
37
42
126
tel 082 5 662 225
własna własna
743/1
tel 082 5 662 221
1
3
870
tel 0 509 193 941
66
55
508
tel 082 5 662 85
50
51
169
tel 0 503 101 328
122
102
85
tel 082 5 663 545
80
93
1127/2
tel 082 5 663 538
42
72
312/2
tel 082 5 663 609
59
76
311/2
tel 082 5 663 605
151/2, 157/3 zam. Chełm, ul. Pi kna 20
128
Chełm, ul. Połaniecka
4/53 tel 0 506 761 718
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