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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  

Solec nad Wisłą: Budowa sieci wodociągowej Powiśle - etap III                                                

w gminie Solec nad Wisłą 

Numer ogłoszenia: 150773 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec nad Wisłą , ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, 

woj. mazowieckie, tel. 48 3761266, 3761257, faks 48 3761266. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.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 sieci wodociągowej 

Powiśle - etap III w gminie Solec nad Wisłą. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci wodociągowej w 

miejscowościach Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Wola Pawłowska, Wola Pawłowska, 

Pawłowice, Zemborzyn Pierwszy, Sadkowice. Wodociąg będzie zaopatrywał ww. 

miejscowości w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych. W zakresie 

robót budowlanych branżowych dla niniejszego etapu wyróżnić można montaż następujących 

elementów: Sieć wodociągowa: rura PVC śr. 225 mm dł. 1463,0 m, rura PVC śr. 160 mm dł. 

6314,0 m, rura PVC śr. 110 mm dł. 10799,0 m, zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe DN 

200 mm 3 szt., zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe DN 150 mm 16 szt., zasuwy 

żeliwne kielichowe i kołnierzowe DN 100 mm 20 szt., zasuwy żeliwne kielichowe i 

kołnierzowe DN 80 mm 94szt., hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym 

kołnierzowym 94szt., rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewn. i grubości ścianek 356 

na 8,8 mm przewierty L 86 m, rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewn. i grubości 

ścianek 273 na 8,8 mm (DN 250) przewierty dł. 230 m, rury stalowe o złączach spawanych o 

śr. zewn. i grubości ścianek 219 na 8.0 mm (DN 200) - przewierty dł. 430 m, rura ochronna 

dwudzielna z PVC o śr. do 110 mm dł. 188 m, przecisk sterowany o śr. 180 mm pod rzeką 

Kamienną o dł. 175 m, montaż zbiornika wyrównawczego typu ZTK o pojemności 150 m3 1 

szt. Przedmiar robót stanowi, że sieć będzie miała długość 18751 m (w tym 175mb przecisk 

pod rzeką Kamienną) jednakże długość sieci może ulec zmianie - Wykonawca ma obowiązek 

wykonać sieć zgodnie z trasą zaplanowaną projekcie budowlanym, a długość wykonanej sieci 

zostanie ustalona po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, natomiast ostateczne 

wynagrodzenie dla wykonawcy będzie wynikało z kosztorysu powykonawczego. 

Szczegółowo zakres robót do wykonania oraz wymagania techniczne zawarte są w 

przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. Mapy poglądowe przebiegu trasy wodociągu są 

załącznikiem do SIWZ. Z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru 

robót z uwagi na obszerny rozmiar tych dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Gminy 

w Solcu nad Wisłą w pokoju nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wybudowanie sieci wodociągowej bez przyłączy, zapisy w 

projekcie, specyfikacji oraz na mapach dotyczące przyłączy należy pominąć. Do obowiązków 
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Wykonawcy będzie należało po zakończeniu budowy wykonanie badań laboratoryjnych wody 

i przedstawienie Zamawiającemu wyników, które dopuszczają spożywanie wody z 

oddawanego wodociągu do spożycia.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 

niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu 

tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.21.50-8. 

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: 

15.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie wymaga się 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 określa szczegółowych wymagań co do spełniania tego 

warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na 

podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby podmiot składający ofertę wykazał wykonanie w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 

1 roboty budowlanej z zakresu budowy sieci wodociągowej o długości sieci co 

najmniej 10 km oraz dołączył dowody dotyczące najważniejszych robót 
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określające, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na 

podstawie złożonego wykazu robót budowlanych oraz dowodów przez 

zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do spełniania tego 

warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na 

podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby podmiot składający ofertę wykazał, że dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (co najmniej 1 osoba powinna 

posiadać wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w zakresie 

sieci wodociągowych) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku: na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do spełniania tego 

warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na 

podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia. 

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; 



4 
 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

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

Formularz ofertowy (zał. 1 do SIWZ) bez szczegółowego kosztorysu ofertowego. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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. 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, na potwierdzenie 

niepodlegania wykluczeniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust.1 wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym 

stopniu niż wymagany w trakcie postępowania udzielenie zamówienia publicznego na dzień 

składania ofert lub na dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany. Zamawiający żąda 

podania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy oraz nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

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 
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Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie 

aneksu do umowy, w następujących przypadkach: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy 

zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających 

wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego 

wydłużenia; 2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o 

ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów; 4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia 

niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy; 5) odmiennych 

od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych; 6) 

koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 7) koniecznością 

uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli 

powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu 

budowy w określonym umową terminie. Dopuszcza się również zmianę umowy w zakresie 

osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.solec.pl w zakładce pt. zamówienia publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Solcu nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą. 

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

ofert: 25.07.2014 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat - pokój nr 3 w Urzędzie Gminy w Solcu 

nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą. 

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 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem 

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: nie 

 


