
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

 

Wręczyca Wielka: Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka, 

ul. Czereśniowa 

Numer ogłoszenia: 39568 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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 Wręczyca Wielka, ul. Czereśniowa. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Wręczyca Wielka, ul. Czereśniowa. Zaprojektowano wodociąg z rur ciśnieniowych 

łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Zaprojektowano włączenie proj. 

wodociągu do istniejącego wodociągu fi 110 PVC zlokalizowanego w pasie drogowym 

drogi gminnej ul. Miodowa (dz. nr 978) oraz do istniejącego wodociągu fi 110 PVC 

zlokalizowanego na działce 458. Na wszystkich zmianach kierunku należy stosować 

kształtki systemowe segmentowe do zgrzewania elektrooporowego. Na projektowanym 

wodociągu zaprojektowano hydranty podziemne Hp DN 80 mm. Przed hydrantem na 

przewodzie doprowadzającym należy zamontować armaturę zaporową (zasuwę) Długość 

projektowanego wodociągu wynosi 770,00 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki: -Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiar robót 

będący elementem pomocniczym przy wycenie prac -Załącznik nr 3 do SIWZ Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót -Załącznik nr 4 do SIWZ Dokumentacja projektowa.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

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


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

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: 

31.05.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca wykaże, iż 

dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie (do kierowania robotami) - zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, a w szczególności: a)Kierownikiem robót sanitarnych- osoba, 

która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w wymaganym zakresie; 

Należącym do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Sposób oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywany będzie metodą spełnia 

lub nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty tj. załącznika nr 6 

(Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) wraz z 

oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

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; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1)Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ 2)Wykaz części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zał. nr 8 do SIWZ 3)dokument 

zobowiązania podmiotu trzeciego potwierdzający dysponowaniem wiedzą i 

doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych, z którego wynikać 

będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, 

jeżeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub 

osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów niezależnie od charakteru pranego łączącego go z nimi stosunków podmiotu 

trzeciego) 4)dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących 

wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.)w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(załączyć jeżeli dotyczy) 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

następujących przypadkach: 1)Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z 

odrębnych przepisów, 2)Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki 3)Zmiana w 

zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 4)Zmiany 

terminu wykonania: a)koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

b)konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie 

zamówienia podstawowego lub zmian w technologii wykonania przedmiotu umowy. 

c)wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, 

d)wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, e)ze względu na złe warunki 

atmosferyczne f)ze względu na niekorzystne warunki gruntowe 5)Zmiany płatności i inne: 

a)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

b)zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 

zamówienia, c)zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 



będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 6)Zmiany osobowe: 

a)zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w 

ustawie prawo budowlane, b)zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego, co najmniej porównywalnym 

doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, 7)Wszystkie powyższe 

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

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany 

umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych: 

a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), b)zmiana danych teleadresowych, zmiany osób 

reprezentujących Strony. 

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. 10. 

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

ofert: 09.03.2016 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 

 
 


