
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2/

Skórzec: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
miejscowości Dąbrówka-Wyłazy, Dąbrówka-Niwka i Stara Dąbrówka 

oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 
Dąbrówka-Wyłazy

Numer ogłoszenia: 53647 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Skórzec , ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, tel. 

025 6312891, faks 025 6312891.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skorzec.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy, Dąbrówka-Niwka i Stara Dąbrówka oraz budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia 

obejmuje: 1) sieć kanalizacyjną grawitacyjną D200 mm PVC SN8 - 3.866 m; 2) sieć kanalizacyjną 

grawitacyjną D160 mm PVC SN8 - 461 m; 3) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne D160 mm PVC i 

D200 mm PVC SN8 - 1726,5m + 235m / 105 szt. ; 4) przepompownię ścieków P1 Dn1500 mm - 1 kpl; 5) 

przepompownię ścieków P2 Dn1500 mm - 1 kpl; 6) przepompownię ścieków P3 Dn1500 mm - 1 kpl; 7) 

przepompownię ścieków P4 Dn1500 mm - 1 kpl; 8) kolektory tłoczne z P1 - P4 D110 mm PEHD RC 

PN10 - 3204 m; 9) sieć kanalizacji ciśnieniowej D90 mm PEHD RC PN10 -1246 m; 10) przyłącza 

kanalizacji ciśnieniowej D40 mm PEHD PE100 PN10 - 1048 m/ 29 szt.; 11) zasilanie elektryczne z 

instalacji wewnętrznej przepompowni indywidualnych - 29 kpl; 12) sieć wodociągową D110 mm PEHD 

PE100 PN10 - 321 m; 13) przyłącza wodociągowe D40 mm PEHD PE100 PN10 - 158,5 m / 6 szt.; 14) 

roboty drogowe - rozbiórka podbudowy i asfaltu - 1 kpl; 15) roboty drogowe - odtworzenie podbudowy i 

asfaltu - kpl; 16) roboty towarzyszące - 1 kpl; 17) rów odwodnieniowy - 992 m; 18) zasilanie 
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przepompowni P1 w energię elektryczną - 1 kpl; 19) zasilanie przepompowni P2 w energię elektryczną - 

1 kpl; 20) zasilanie przepompowni P3 w energię elektryczną - 1 kpl; 21) zasilanie przepompowni P4 w 

energię elektryczną - 1 kpl. 2. Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w 

takich dokumentach jak: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 6 ustawy, do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

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: Okres w miesiącach: 12.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 28.03.2014r. do godz. 09.45 wnieść wadium w wysokości: 25.000 zł (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na zasadach określonych w części VIII SIWZ.

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

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości wybudowanych sieci co najmniej 3 km. 
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi 

osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie przepisów wcześniejszych lub których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych: a) 

kierownik robót sanitarnych : - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych; b) kierownik robót elektrycznych : - posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone 

dokumenty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 

najmniej 1.000.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty.

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
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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;

• 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.

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:
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• 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;

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) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo 

do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (wzór pełnomocnictwa stanowi 

Załącznik Nr 2 do SIWZ), 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 4) Pomocniczo: kopia 

dokumentu wadialnego / bankowego dowodu wpłaty

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

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 2. Zmiana istotnych postanowień umowy 

może nastąpić w sytuacjach: 2.1. w przypadku konieczności zastąpienia osób, pełniących nadzór z 

ramienia inwestora oraz osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy do kierowania budową - z 

powodu wystąpienia okoliczności losowych, w szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy 

wskazanej osoby. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające 

konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach; 2.2. 

warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami 
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szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 2.3. klęski żywiołowej; 

2.4. zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym opóźnień 

wynikających z umów przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków; 2.5. sposobu 

rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 2.6. tych postanowień, 

które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania 

umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2.7. 

oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 2.8. W przypadku, kiedy w umowie 

znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest 

niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla 

wyeliminowania tych błędów; 2.9. w przypadku nie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego / wodociągowego przez właściciela nieruchomości objętej projektem wykonawczym, 

strony dokonają zmiany umowy w formie pisemnego aneksu dokonując jednocześnie stosownej zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wynagrodzenie pomniejszone zostanie o kwotę ustaloną 

w oparciu o tabelę elementów scalonych z oferty wykonawcy, obrazujących koszt wykonania 1 mb 

przyłącza kanalizacyjnego / wodociągowego. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w pkt 2.1.-2.9. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako 

nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: http://www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, pokój nr 22..

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

28.03.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, (kancelaria 

- I piętro, pokój nr 18).

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
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