
  

Marcinowice: Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice 

wraz z przepompowniami i przesyłami do OŚ w Zawiszowie 

Numer ogłoszenia: 62856 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Marcinowice , ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 
Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, faks 074 8585231. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.marcinowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kanalizowanie Gminy - sieć 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i 
Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłami do OŚ w Zawiszowie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej mieszanej (tłoczno - grawitacyjnej) w 
wioskach: Gruszów, Stefanowice, Marcinowice wraz z przykanalikami i rurociągiem 
tranzytowym (tłocznym) do oczyszczalni ścieków w Zawiszowie. 1. W ramach zamówienia 
naleŜy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej wraz z 
przepompowniami ścieków i odtworzeniem dróg o łącznej długości ok. 14 103 m. Zakres 
robót objęty zamówieniem: a) Prace przygotowawcze i ziemne - prace pomiarowe dla 
wytyczenia trasy kanałów - roboty ziemne b) Roboty zasadnicze - kanały grawitacyjne. 
Ø200 L= ok.3 324 m - kanały grawitacyjne Ø250 L= ok. 518 m - kanały grawitacyjne Ø315 
L = ok.1342 m - kanał grawitacyjny Ø400 L = ok. 14,3 m - odgałęzienia do posesji 
(przykanaliki) z rur Ø160 L = ok. 1516 m - 88 szt. - kanały tłoczne Ø90 L = ok.60 m - 
kanały tłoczne Ø250 L = ok.914 m - kanały tłoczne Ø280 L = ok. 3 774 m - kanały tłoczne 
Ø315 L = ok. 2 634 m - przepompownie ścieków - 2 kpl. - tłocznie ścieków - 3 kpl. - 
zasilanie energetyczne 3 tłoczni i 2 przepompowni ścieków c) Uporządkowanie terenu d) 
Odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonanych robotach kanalizacyjnych. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 12. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: 100.000,00 zl 
III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - Wykonawca 
spełnia warunek, jeŜeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynność, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykaŜe, Ŝe w okresie 
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej 
mieszanej (tłoczno - grawitacyjnej) o długości co najmniej 10 km ( w ramach jednej 
umowy); Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - Wykonawca 
spełnia warunek, jeŜeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonał roboty budowlane jw. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polegający na dysponowaniu: 1. 
Kierownik budowy, który posiada: - uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów), - aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej 
Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby, - 
minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy 
lub robót. 

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



o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, polegający na: - posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 
PLN, - posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę 
ubezpieczenia 2 000 000,00 PLN. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunku: - Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w w/w wysokości i jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na w/w kwotę. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 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 dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

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

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 



• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące 
tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 
III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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: najniŜsza cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniŜej warunków: 1) 
zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych (znaczący wzrost cen czynników 
niezaleŜnych od Wykonawcy); 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu 
na zmiany terminów w Projekcie; 3) zmiany terminu w przypadku zawieszenia realizacji 
robót, jeŜeli zawieszenie będzie miało wpływ na termin wykonania Umowy; 4) zmiany 
terminu w przypadku przedłuŜenia czasu wykonywania prac przez dostawcę energii 
elektrycznej związanych z dostarczeniem energii elektrycznej do przepompowni ścieków ; 
5) zmiany kluczowego personelu wymienionego w Ofercie Wykonawcy, zgodnie z 
zapisami SIWZ. 6) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane 
zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeŜeli są one uzasadnione koniecznością 
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 
budowy, 7) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo 



budowlane uzgodniona moŜliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 8) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w 
sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach 
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a 
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 
przy czym zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w zapisów podlega uniewaŜnieniu. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.marcinowice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Gmina 
Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  23.03.2010 godzina 14:00, miejsce: Gmina Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 
Marcinowice, w pok. 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:  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
działania 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.. 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 
 


