
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

 

Wręczyca Wielka: Budowa wodociągu w miejscowości Puszczew - 

Jezioro. 

Numer ogłoszenia: 183070 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, 

woj. śląskie, tel. 34 3170245, faks 34 3170215. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu w miejscowości 

Puszczew - Jezioro.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 

zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej w obrębie Puszczew i 

Jezioro. Roboty obejmują wykonanie sieci wodociągowej PE 125/11,4 mm wody pitnej od węzła A 

do B. Projektowana sieć będzie zasilana z istniejących sieci wodociągowych fi 110 PCV w systemie 

pierścieniowym. Włączenie nastąpi poprzez zabudowanie trójnika fi 100/100 żel wraz z zasuwą 

kołnierzową z żeliwa sferoidalnego fi 100 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. 

Projektowany wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców, przewidziany jest także do 

czerpania wody do gaszenia pożaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociągu lokalizację 6 

hydrantów przeciw pożarowych podziemnych fi 80 mm. Całkowita długość projektowanej sieci 

wynosi 1071,00 mb. 1.2.Opis robót a)Roboty rozbiórkowe b)Roboty montażowe c)Roboty 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


odtworzeniowe d)Analiza wody e)Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Szczegółowy zakres 

wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót oraz przedmiary robót. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium ustala się w kwocie 6 000,00 złotych, słownie: 

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

bankowy Zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej Nr rachunku: Nr 64 8249 

0001 2001 0000 0912 0015 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty 

przetargowej zadania: Budowa wodociągu w miejscowości Puszczew-Jezioro. Kserokopię dowodu 

przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3.Wadium może być 

wnoszone również w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć 

do oferty. 4.Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i bez sprzeciwu, na pierwsze 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie 

gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1)nazwa 

i adres Zamawiającego; 2)nazwę przedmiotu zamówienia; 3)nazwę i adres Wykonawcy; 4)termin 

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

składania ofert. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 

rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8.Oferta 

nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. 

9.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 

z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia 



wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 11.W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później 

niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres 

niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą. 12.Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: 1)jeżeli 

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

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, 

chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2)jeżeli wykonawca 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 3)jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4)jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

szczególnych wymagań 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

szczególnych wymagań 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

szczególnych wymagań 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami nt. posiadanych 

kwalifikacji oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i 

kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

szczególnych wymagań 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wypełniony załącznik nr 1, 2, 4, kopia dowodu wniesienia wadium 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących 

okolicznościach: 1)Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w 

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

rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 2)Przedłużenie 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie 

miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku a)zawieszenia robót przez organy 

nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy b)wykopalisk uniemożliwiających 

wykonanie robót c)szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów d)siły 



wyższej, klęski żywiołowej e)jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane 

przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na Terenie Budowy f)niewypałów i niewybuchów g)wykopalisk archeologicznych 

h)odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie 

gruntu, kurzawka itp.) i)odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych 3)Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności a)wstrzymanie robót przez Zamawiającego b)konieczności 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej 4)Jeżeli powstanie 

konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności 

a)niedostępnością na rynku materiałów lub/i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającą z zaprzestania produkcji lub/i 

wycofania z rynku tych materiałów lub/i urządzeń b)pojawieniem się na rynku materiałów lub/i 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy c)koniecznością zrealizowania 

projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy d)konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa Każde ze 

wskazanych w lit. a - d zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach 

określonych przez strony 5)W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w 

stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za 

zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany 

technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane 

przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 

projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji 

nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego 6)Zmiany wynagrodzenia 

a)jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT b)konieczność zmiany zakresów 

rzeczowych elementów zamówienia ujętych w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym 

uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z 

takiej przyczyny, iż w dokumentacji projektowej wystąpiły braki lub błędy, także te polegające na 

niezgodności z przepisami prawa, lub stwierdzono w toku prowadzenia prac wady w dokumentacji 



lub rozbieżności ze stanem faktycznym na budowie c)powzięcia wiadomości o nowych 

rozwiązaniach technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla zamawiającego 

d)konieczności ograniczenia zakresu robót poprzez pominięcie robót, które okazały się zbędne 

e)konieczności wykonanie rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do projektowanych 

w dokumentacji projektowej 7)Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 

k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z 

nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie 

przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami 

współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub 

nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 8)Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, 

dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o 

braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu 

trzeciego, na zasobach, którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 9)Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy 

Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie 

pisemnej, które powinny zawierać 1)opis zmiany 2)uzasadnienie zmiany 3)koszt zmiany oraz jego 

wpływ na wysokość wynagrodzenia 4)czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin 

zakończenia umowy. 10)Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie 

powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności 

wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w 

składzie, której będą m.in. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. 11)Wszystkie powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 12)Nie stanowią natomiast zmiany istotnej 

umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-

organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. 22. 



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

18.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 

Wręczyca Wielka pok. 1. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


