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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żórawina , ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, 
tel. 71 3165157, faks 71 7234900.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka sieci wodociągowej z 
miejscowości Brzeście do miejscowości Marcinkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej z miejscowości 
Brzeście do miejscowości Marcinkowice. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Roboty 
przygotowawcze: roboty ziemne, zasypywanie wykopów. 2. Prace główne: podłoża i obsypki z 
kruszyw naturalnych, zagęszczanie nasypów, montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. 160 
mm, łączenie rurociągów, montaż kształtek ciśnieniowych, montaż zasów kołnierzowych z 
obudową, montaż hydrantów pożarowych nadziemnych o śr.80 mm, wykonanie próby wodnej 
szczelności sieci wodociągowej, jednokrone płukanie sieci wodociągowej, dezynfekcja rurociągów, 
oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, przewierty sterowane rurami, montaż rur 
ochronnych, wykonanie geodezji powykonawczej, zawiadomienie właściwego organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy. Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
BIOZ przed przystąpieniem do prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załącznikach do SIWZ: przedmiarach robót, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, decyzji pozwolenia na budowę nr 1779/2009..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 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: Okres w miesiącach: 
2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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

http://www.bip.zorawina.pl/


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

• Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży podpisane 
oświadczenie o spełnianiu warunków w niniejszym postępowaniu.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży podpisany wykaz 
wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert- a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, robót budowlanych. 
Wykonawca winien wykazać roboty budowlane, których zakres porównywalny jest z 
przedmiotem zamówienia. Powinien wykazać się wykonaniem minimum 2 
zamówień polegających na budowie sieci wodociągowej.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży podpisane 
oświadczenie o spełnianiu warunków w niniejszym postępowaniu.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje lub będzie 
dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz 
z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Winni dysponować osobą 
legitymującą się 10 letnim doświadczeniem w tym co najmniej 5 latami w zakresie 
kierowania robotami sanitarnymi. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji sieci 
wodociągowej

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia lub wraz z 
ofertą złoży oświadczenie, o tym, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje 
się do przedłożenia Zamawiającemu dowodu posiadania ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej w pełnym zakresie od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją niniejszej umowy w wysokości 
co najmniej wartości kontraktu.

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:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• 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  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  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  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

• 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; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

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; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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  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; 

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: przedstawicieli stron umowy, zmianę kierownika budowy 
przedstawionego w ofercie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego akceptującą nowego 
kierownika budowy w przypadku gdy Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę : 
śmierci, choroby, lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się kierownika 
budowy/kierowników robót branżowych z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana 
kierownika budowy/kierowników branżowych, stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacji). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany 
kierownika budowy/kierowników branżowych, jeżeli uzna, że nie wykonują oni swoich 
obowiązków wynikających z umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu 
rozliczania umowy lub dokonywania płatności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki 
podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT.. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zadania. Zmiany będą dotyczyły tylko zakresu, 
który wyniknie w trakcie realizacji zadania a będzie niezbędny do właściwego zakończenia 



podstawowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców. Zmiany 
na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań terenowych i gruntowych, 
powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań. Innych sytuacji których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych . Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku: wystąpienia okoliczności niezależnych 
od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w umowie, termin 
ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności., konieczności 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nie przekazania przez Zamawiającego terenu 
budowy w terminie określonym w umowie,, opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy 
dokumentów budowy, przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem znalezisk 
archeologicznych, wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, opóźnień związanych z 
uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub 
innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy., Wystąpienia robót dodatkowych nie 
objętych zamówieniem podstawowym , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.zorawina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
żórawina , 55-020 Żórawina ul. Kolejowa 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy Żórawina, 55-020 Żórawina ul. 
Kolejowa 6- sekretariat.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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: tak


