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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: WYKONANIE ODWIERTU 

STUDNI GŁĘBINOWEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie odwiertu wiertniczego (studni)S-3 wraz z obudową, 

przyłączem elektrycznym i podłączeniem do istniejącego rurociągu na terenie ujęcia wód 

podziemnych przy ul. Szkolnej w miejscowości Wręczyca Wielka(nr działki 462/10) 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: -wykonanie planu ruchu i uzyskanie decyzji 

zatwierdzającej w Okręgowym Urzędzie Górniczym -odwiercenie otworu wiertniczego S-3 

o projektowanej głębokości nieprzekraczającej 300 m na terenie działki nr 462/10 

stanowiącej mienie komunalne Gminy Wręczyca Wielka, -zabudowa w otworze rury 

osłonowej fi 185/8 cala do głębokości 140 m z zacementowaniem na odcinku min. 10 m, -

zabudowa w otworze rury osłonowej fi 16 cala do głębokości 220 m z zacementowaniem 

na odcinku min. 10 m, -zabudowanie w otworze traconej kolumny filtrowej PCV250 mm, o 

długości do 90 m, -wykonanie obsypki i przybitki żwirowej wokół kolumny filtrowej, -

wykonanie pompowania oczyszczającego, -dezynfekcję otworu, -wykonanie pompowania 

pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni, -dostarczenie montaż 

kompletnej obudowy studni typu Lange wraz z armaturą fi 100 mm (dla nowej studni S-3) 

oraz fi 50 mm (dla istniejącej studni S-2A) -podłączenie armatury w obudowie do 

istniejącego rurociągu, -podłączenie do sieci energetycznej skrzynki elektrycznej 
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zainstalowanej w obudowie studni z kabla zasilającego istniejącą studnię, -wykonanie 

wymaganych pomiarów elektrycznych. Załączony przedmiar (załącznik nr 2 do SIWZ) 

stanowi elementem pomocniczym przy wycenie prac. Powyższe prace powinny być 

wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (załącznik nr 3 do 

specyfikacji) oraz projektem obudowy studni (załączniki nr 4 do specyfikacji). 2.2. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Zasilanie w energię 

elektryczną następować będzie z instalacji zamawiającego. W tym celu Wykonawca 

powinien wykonać podłączenie do sieci poprzez własne przyłącze wyposażone w 

zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Wykonane przyłącze powinno być zabezpieczone 

przed dostępem osób postronnych. Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i 

próbnego następować będzie do studzienki kanalizacji deszczowej Kd300 znajdującej się 

na terenie działki nr 462/10. 2.3. Informacje o terenie budowy Roboty geologiczne 

wykonywane będą na terenie działki nr 462/10 stanowiącej mienie komunalne Gminy 

Wręczyca Wielka. Na działce jest możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody na 

potrzeby socjalno-bytowe. Pobór mocy elektrycznej w wysokości do 60kW z budynku 

stacji wodociągowej po wykonaniu przyłącza przez Wykonawcę. Na terenie robót w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego otworu wiertniczego S-3 znajdują się 

urządzenia podziemne - rurociągi tłoczne oraz kable energetyczne istniejącej studni. 2.4. 

Organizacja robót, przekazanie miejsca realizacji prac geologicznych Zamawiający 

przekaże Wykonawcy teren prac na zasadach i w terminie określonym w umowie o 

wykonanie robót. Wykonywanie robót geologicznych wyszczególnionych w projekcie 

robót geologicznych podlega rygorom dotyczącym ruchu zakładu górniczego określonym 

w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze i przepisom 

wykonawczym. Robotami w terenie powinien zarządzać kierownik wiertni posiadający 

stosowne kwalifikacje. Wszystkie czynności wykonywane w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia powinny być odnotowywane w dokumentacji wiercenia. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać i uzyskać zatwierdzenie planu 

ruchu wykonanego w związku z realizacją przedmiotu przetargu. Co najmniej na 14 dni 

przed zamierzonym rozpoczęciem robót należy powiadomić o tym fakcie Wójta Gminy 

Wiercica Wielka, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu 

Górniczego w Gliwicach 2.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze wykonywanie robót geologicznych może 

się odbywać tylko pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje - Kierownik wiertni, dozór geologiczny. Roboty geologiczne związane z 

wykonywaniem otworu zastępczego winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi (Dz.U. 2002, Nr 109, poz.961). Wykonawca robót objętych przedmiotem 

zamówienia powinien posiadać stosowny dokument bezpieczeństwa. Podstawowe 

przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zakładu 

wykonującego roboty geologiczne zostały przedstawione w projekcie prac geologicznych. 

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu Teren prac położony jest bezpośrednio przy 

drodze gminnej (ul. Szkolna). Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Wójtem Gminy 

warunki zjazdu z drogi na teren prowadzonych prac. 2.7. Roboty geologiczne Wszystkie 

prace i roboty geologiczne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem robót 

geologicznych (załącznik nr 4 do specyfikacji). 2.7.1.Wiercenie z filtrowaniem i 

zamykaniem horyzontów wodonośnych Projektowany otwór zastępczy S-3 należy wykonać 

systemem obrotowym na płuczkę w zakresie głębokości nie przekraczającej 300 m z 

zastosowaniem niezbędnego sprzętu i osprzętu dostosowanego do przewiercanych utworów 



i średnicy rur wiertniczych. Przewidywana schematyczna konstrukcja otworu oraz 

zafiltrowania podana jest w projekcie robót geologicznych (załącznik nr 3 do specyfikacji). 

Osoba dozoru geologicznego Zamawiającego posiadająca uprawnienia hydrogeologiczne 

będzie w porozumieniu z Wykonawcą korygować głębokość wiercenia, konstrukcję 

otworu, zafiltrowanie otworu oraz zamykanie horyzontów wodonośnych, adekwatnie do 

uzyskanych wyników wierceń i badań. Niezależnie od dozoru geologicznego ze strony 

Zamawiającego, Wykonawca robót geologicznych powinien zapewnić dozór geologiczny 

podczas realizacji prac objętych zamówieniem. 2.7.2. Pobieranie próbek wody i gruntu. 

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do skrzynek. Próbki należy pobierać: -z 

każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie, -z warstw nieprzepuszczalnych o dużej 

miąższości co 2 m, -z warstw wodonośnych o dużej miąższości co 1 m. Próbki należy 

pobierać do skrzynek wyposażonych w trwałe przegrody uniemożliwiające mieszanie się 

próbek z różnych głębokości. Po zakończeniu prac próbki wraz ze skrzynkami zostaną 

przekazane Zamawiającemu. Ponadto dozór geologiczny Zamawiającego w uzgodnieniu z 

Wykonawcą pobierze próby wody do badań laboratoryjnych wskaźników fizyko-

chemicznych i badań bakteriologicznych. 2.7.3. Pomiary i badania hydrogeologiczne w 

trakcie wiercenia Codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu należy 

wykonywać pomiary poziomu zwierciadła wody w otworze. Wyniki pomiarów należy 

zapisywać w dziennych raportach wiertniczych. Po nawierceniu warstwy wodonośnej jury 

dolnej (warstwy połomskie) i zagłębieniu się w tę warstwę na głębokość min. 2 m, 

konieczne jest przerwanie robót wiertniczych i dokonanie stabilizacji zwierciadła wody. 

2.7.4. Pompowanie Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić 

pompowanie wykonanego otworu w dwóch etapach: -pompowanie oczyszczające, -

pompowanie pomiarowe. Pompowanie oczyszczające należy przeprowadzić ze wstępnie 

określoną wydajnością 120 m3/h w czasie min. 24 godz. W przypadku piaszczenia lub 

dużej mętności pompowanie prowadzić do uzyskania na wypływie wody bez zawiesiny. Po 

zakończeniu pompowania oczyszczającego należy usunąć osad z rury podfiltrowej, do 

otworu wlać środek dezynfekcyjny i zarządzić przerwę w ruchu trwającą 24 godziny. 

Pompowanie pomiarowe ma na celu przeprowadzenie: -testu studni określającego opór 

filtra i sprawność studni, -testu warstwy wodonośnej i systemu wodonośnego. Pompowanie 

pomiarowe należy przeprowadzić na 3 stopniach dynamicznych ze wstępnie określoną 

wydajnością 40/80/120 m3/h przy czasie trwania każdego stopnia 1,5 godz. i wydłużeniu 

ostatniego stopnia pompowania do min. 24 godz. z możliwością przedłużenia do 72 godzin. 

W czasie pompowania pomiarowego otworu S-3 należy prowadzić pomiary lustra wody w 

otworze pompowanym. Przewidywany program pompowania pomiarowego został 

przedstawiony w projekcie robót geologicznych w rozdziale 6.4.1, a szczegółowy program 

pompowania określi dozór geologiczny adekwatnie do uzyskanych wyników wierceń i 

pompowania oczyszczającego. 2.7.5. Obudowy studni Zaprojektowane obudowy 

nadziemne studni typu Lange w tzw. wersji kompletnej, z armaturą fi 100 mm (dla studni 

nowej S-3) oraz fi 50 mm (dla istniejącej studni S-2A) oraz systemem automatycznego 

ogrzewania. Przed montażem obudów studni należy wykonać podłoże betonowe wystające 

nad powierzchnię terenu ok. 10 cm. Dostarczenie i montaż obudów leży po stronie 

Wykonawcy prac. Wszystkie prace związane z montażem obudów należy wykonać zgodnie 

z załączoną specyfikacją producenta dołączoną do projektu obudowy (załącznik nr 4 do 

specyfikacji). 2.7.6. Przyłącze wodociągowe oraz elektryczne Do obudowy studni należy 

wykonać przyłącze do istniejącego rurociągu dochodzącego do istniejącej studni S-2a. 

zgodnie ze schematem zamieszczonym w projekcie obudowy (załącznik nr 4 do 

specyfikacji). Podłączenie do sieci energetycznej nastąpi do skrzynki elektrycznej 

zainstalowanej w obudowie studni z istniejącego kabla zasilającego studnię S-2A zgodnie 

ze schematem w projekcie obudowy (załącznik nr 4 do specyfikacji). 



II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9. 

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: 

30.11.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca winien wnieść wadium: w wysokości 

3.000,00 zł, (słownie: trzy tysięcy złotych 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

02.06.2016 r. do godz. 10:00 2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 

732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 z późń. zm). 3.Jeżeli wadium jest 

wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej Nr 64 8249 0001 2001 0000 

0912 0015 wpisując w tytule zapłaty: WADIUM na Odwiert studni głębinowej we 

Wręczycy Wielkiej. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ 

środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których 

mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie w pokoju 1, natomiast do oferty należy załączyć ich 

kserokopię. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami 

przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

4.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

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

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym celu wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jeden 

otworu wiertniczego o głębokości powyżej 250 m i średnicy końcowej min. 143/4 

cala (375 mm) służącego do ujęcia wód podziemnych. 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 

robót wraz z dokumentem potwierdzającym, że zostały wykonane lub są 

wykonane należycie na zasadzie spełnia/nie spełnia) 

 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 budowy - osoba, która 

będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania 

robotami sanitarnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

wodociągowych, 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. b) Kierownik wiertni - 

osoba, która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać kwalifikacje 

średniego lub wyższego dozoru ruchu i być upoważnionym do kierowania 

robotami, zgodnie z prawem górniczym i geologicznym. c) Kierownik dozoru 

geologicznego - osoba, która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać 

kwalifikacje hydrogeologiczne, kategori IV lub V. 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. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 

 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 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 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)Dowód wpłaty wadium 3)Wykaz części 

zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zał. 

nr 8 do SIWZ 4)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) 5)dokument pełnomocnictwa 

do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, 

itp.)w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy) 6)wykaz 

materiałów i urządzeń - w przypadku zastosowania przez wykonawcę materiałów i 

urządzeń innych niż te zaproponowane przez zamawiającego - wraz z dokumentami 

uwiarygodniającymi te materiały i urządzenia, iż posiadają parametry nie gorsze niż 

określone w dokumentacji projektowej 

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 - Termin płatności F VAT - 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 



1.Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z 

postanowieniami SIWZ. 2.Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest 

do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach 

określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej 

SIWZ. 3.Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili 

złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w 

załączonym wzorze. 4.Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 

Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5.Jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7.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. 8.Jeżeli umawiające się 

strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły 

wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania 

prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. 9.Jako siły wyższe uznane 

zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, 

wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne 

nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających 

się stron. 10.Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w 

ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa wraz 



odpowiednimi dowodami i wnioskami. 11.W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje 

przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie 

innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały 

utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo 

odstąpić od umowy. 12.Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na 

zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 

ustawy) 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.wrteczyca-wielka.akcessnet.pl 

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: 02.06.2016 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 

 
 


