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Połączenie istniejących wodociągów jako część II zadania inwestycyjnego pn.: 
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap 

racjonalizacji gospodarki wodno - ściekowej Gminy Brzeźnio. 
Numer ogłoszenia: 216240 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, 
tel. 043 8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl  
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

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:  

Połączenie istniejących wodociągów jako część II zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa 
stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki 
wodno - ściekowej Gminy Brzeźnio.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

W CELU UZYSKANIA EFEKTU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 

WODOCIĄGOWEGO POŁĄCZONE ZOSTANĄ DOTYCHCZAS ODRĘBNE, 

NASTĘPUJĄCE WODOCIĄGI: 

1. RYBNIK – BRONISŁAWÓW- PODCABAJE (DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA – 2898 

MB) 

2. KRZAKI – BRONISŁAWÓW – WOLA BRZEŹNIOWSKA (DŁUGOŚĆ 

POŁĄCZENIA – 532 MB) 

3. REMBÓW – PYSZKÓW (DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA – 437 MB) 

4. PRÓBA- RUSZKÓW- ZAPOLE (DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA – 2314 MB) 
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Zadanie 1. Budowa połączeń wodociągów w miejscowościach Rybnik – Bronisłwów - 

Podcabaje  

 

Celem niniejszego zadania jest budowa wodociągu łączącego istniejący wodociąg ø110 na dz. 

53(w miejscowości Podcabaje) z istniejącym wodociągiem w 110 na działce 95/3  

(w miejscowości Bronisławów) oraz połączenie z istniejącym wodociągiem ø90 na działce 

267 (w miejscowości Rybnik).  

 

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany odcinek Rybnik- Bronisławów- Podcabaje 

zostanie włączony do istniejącego wodociągu ø110 na dz. 53 (w miejscowości Podcabaje) 

wykonanego z rur PCV, posadowionego na głębokości 1,4 – 1,7m, ciśnienie w miejscu 

włączenia 3,0 – 5,0 atm oraz połączony z istniejącym wodociągiem ø110 na działce 95/3  

(w miejscowości Bronisławów) wykonanym z rur PCV, posadowionym na głębokości 1,4 – 

1,7m, ciśnienie w miejscu włączenia3,0 – 5,0 atm, a takŜe połączony z istniejącym 

wodociągiem ø90 na działce 267 (w miejscowości Rybnik) wykonanym z rur PCV, 

posadowionym na głębokości 1,4 – 1,7m, ciśnienie w miejscu włączenia 3,0 – 5,0 atm. 

Projektowany wodociąg zostanie włączony poprzez zamontowanie trójników Ŝeliwnych 

kołnierzowych. Za włączeniem naleŜy zamontować zasuwę Ŝeliwną kołnierzową. 

 

Projektowany wodociąg charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• średnica PVC 160 mm PN 10 – 2898,0 mb, 

Zadanie 2. Budowa połączeń wodociągów w miejscowościach Krzaki – Bronisławów – 

Wola Brzeźniowska  

Celem niniejszego zadania jest budowa wodociągu łączącego istniejący wodociąg ø80 na dz. 

21(w miejscowości Bronisławów) z istniejącym wodociągiem ø110 na działce 238  

(w miejscowości Krzaki)  

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany odcinek Krzaki – Bronisławów – Wola 

Brzeźniowska zostanie włączony do istniejącego wodociągu ø80 na dz. 21 (w miejscowości 

Bronisławów) wykonanego z rur stalowych, posadowionego na głębokości 1,4 – 1,7m, 

ciśnienie w miejscu włączenia 3,0 – 5,0 atm oraz połączony z istniejącym wodociągiem ø110 

na działce 238 (w miejscowości Krzaki) wykonanego z rur PCV, posadowionego  

na głębokości 1,4 – 1,7m, ciśnienie w miejscu włączenia 3,0 – 5,0 atm. 
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Projektowany wodociąg zostanie włączony poprzez zamontowanie trójników Ŝeliwnych, 

kołnierzowych. Za włączeniem naleŜy zamontować zasuwę Ŝeliwną kołnierzową. 

 

Projektowany wodociąg charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• długość 532 m, 

• średnica PVC 110 mm PN 10. 

 

 

Zadanie 3. Budowa połączeń wodociągów w miejscowościach Rembów – Pyszków  

 

Celem niniejszego zadania jest budowa wodociągu łączącego istniejący wodociąg ø110 na dz. 

1(w miejscowości Rembów) z istniejącym wodociągiem ø110 na działce 110/1  

(w miejscowości Pyszków).  

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany odcinek Rembów – Pyszków zostanie 

włączony do istniejącego wodociągu ø110 na dz. 1 (w miejscowości Rembów) wykonanego  

z rur PCV, posadowionego na głębokości 1,4 – 1,7m , ciśnienie w miejscu włączenia 3,0 – 5,0 

atm oraz połączony z istniejącym wodociągiem ø110 na działce 110/1 (w miejscowości 

Pyszków) wykonanym z rur PCV, posadowionym na głębokości 1,4 – 1,7m, ciśnienie  

w miejscu włączenia 3,0 – 5,0 atm. 

 

Projektowany wodociąg charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• średnica PVC 110 mm PN 10, 

• długość – 437,0 mb. 

 

Zadanie 4. Budowa połączeń wodociągów w miejscowościach Próba – Ruszków – Zapole  

 

Celem niniejszego zadania jest budowa wodociągu łączącego istniejący wodociąg ø90 na dz. 

198/2 (w miejscowości Próba) z wodociągiem w110 na działce 22/3 (w miejscowości 

Ruszków) oraz z istniejącym wodociągiem ø110 na dz. nr 231 (w miejscowości Zapole) 

 Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany odcinek Próba – Ruszków – Zapole 

zostanie włączony do istniejącego wodociągu ø90 na dz. 198/2 (w miejscowości Próba) 

wykonanego z rur PCV, posadowionego na głębokości 1,4 – 1,7m, ciśnienie w miejscu 

włączenia 3,0 – 5,0 atm. oraz połączony z istniejącym wodociągiem ø110 na działce 22/3  
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(w miejscowości Ruszków) wykonanym z rur PCV, posadowionym na głębokości 1,4 – 1,7m, 

ciśnienie w miejscu włączenia 3,0 – 5,0 atm. oraz połączony z istniejącym wodociągiem  

w 110 na dz. nr 231 (w miejscowości Zapole) wykonanym z rur PCV, posadowionym na 

głębokości 1,4 – 1,7m, ciśnienie w miejscu włączenia 3,0 – 5,0 atm. 

 

Projektowany wodociąg charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• długość 2314 mb, 

• średnica PVC 110 mm PN 10. 

 

Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

WAśNE: 
Przedstawione w dokumentacji projektowej „Podcabaje – Bronisławów – Rybnik” przyłącza 
wodociągowe, sieć wodociągowa o przekroju ø 110 oraz przyłącza wodociągowe 
zamieszczone w pozostałych dokumentacjach: 
- Krzaki – Bronisławów 
- Ruszków – Próba – Zapole 
- Rembów - Pyszków  
nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Tak więc w ofercie przetargowej nie naleŜy 
uwzględniać w/w prac. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przerw koniecznych wynikających z technologii prac. 
 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu okresu gwarancji na przedmiot zamówienia  
60 miesięcy. 

Okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziale III  SIWZ.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. Kosztorysy nakładcze (ślepe) są wyłącznie elementem 
pomocniczym. 
Przedmiot zamówienia określają projekt budowlane:  

- połączenie wodociągów RYBNIK – BRONISŁAWÓW- PODCABAJE (DŁUGOŚĆ 

POŁĄCZENIA – 2898 MB) 

- połączenie wodociągów REMBÓW – PYSZKÓW (DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA – 437 MB) 

- połączenie wodociągów PRÓBA- RUSZKÓW- ZAPOLE (DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA – 

2314 MB) 

- połączenie wodociągów KRZAKI – BRONISŁAWÓW – WOLA BRZEŹNIOWSKA 

(DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA – 532 MB) 
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stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, 

gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

JeŜeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. projekty budowlane, 
opisy techniczne, kosztorysy nakładcze i przedmiary robót)  pojawia się nazwa, marka lub 
typ wskazujący na konkretnego producenta, naleŜy to interpretować, Ŝe określenie ma 
jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę moŜe uwzględnić wyrób 
kaŜdego innego producenta, który jest równowaŜny tzn. posiada co najmniej takie same lub 
korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku 
do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane 
w dokumentacji projektowej. 

 

PowyŜsze zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli „Wykaz urządzeń i materiałów 
równowaŜnych" i dołączone do oferty – załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania  
w załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równowaŜnych oznaczać będzie 
deklaracją wykonawcy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu 
urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, Ŝe urządzenia  
i materiały są równowaŜne spoczywa na wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty 
potwierdzające równowaŜność (opisy, karty katalogowe itp. naleŜy załączyć do oferty, aby 
Zamawiający mógł zweryfikować ich równowaŜność z urządzeniami i materiałami 
wskazanymi w siwz). 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równowaŜności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie takŜe prawo do korzystania z opinii ekspertów. 
 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 
uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości 
zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 71.30.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
20.11.2010. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

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

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na: - 
budowie, przebudowie, remoncie lub rozbudowie połączeń istniejących lub 
nowych wodociągów o łącznej długości minimum 3 km w ramach jednego 
zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniu dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty te zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadania 
następującej osoby wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  
a takŜe zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informację  
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o podstawie do dysponowania tą osobą: - kierownik robót w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi budowy, rozbudowy lub 
przebudowy sieci wodociągowych o łącznej długości nie krótszej niŜ 3 km. 
Wykonawca załączy równieŜ do oferty oświadczenie, Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych (ze wskazaniem nr uprawnień). W/w zobowiązany jest 
posiadać min. 3 letnie doświadczenie z zakresu nadzorowanych prac. 

 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać na rachunku bankowym środki finansowe lub mieć 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 1 mln zł. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
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  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień  

• 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 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• 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 
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Oferta powinna składać się z: 
a) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

SIWZ; 

Podstawą obliczenia ceny są dane zawarte w projektach budowlanych. Przedmiar 
robót są jedynie dokumentami ułatwiającymi obliczenie ceny. W przypadku 
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jakichkolwiek rozbieŜności pomiędzy w/w dokumentami za podstawę obliczenia ceny 
naleŜy przyjąć dane zawarte w projektach budowlanych. 

Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

b) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 
reprezentowania Wykonawcy w powyŜszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu 
rejestrowego; 

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

d) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
lub oświadczenie, Ŝe Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami – załącznik nr 
7 do SIWZ; 

e) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej 
specyfikacji; 

f) tabelę urządzeń i materiałów równowaŜnych – załącznik nr 9 do SIWZ (jeśli dotyczy). 

g) Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe 
oddzielnie na kaŜde z 4 zadań (kosztorysy muszą być zaparafowane  
i opieczętowane na kaŜdej stronie).  Kosztorysy będą stanowiły podstawę do 
obliczenia kwot płatności częściowych oraz rozliczenia wartości faktycznie 
wykonanego zakresu robót. Wykonawca załączy do umowy harmonogram 
rzeczowo – finansowy. Wykonawca wystawi jedną faktur ę częściową po 
zrealizowaniu zadań 1 i 2 i podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót. 

Wszystkie powyŜsze dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów poza 
dokumentami wskazanymi w lit. e, które mogą mieć postać kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

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 
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgoda obu stron wyraŜoną na 
piśmie, pod rygorem niewaŜności. 

2.Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
moŜliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: 
a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie robót: 

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
• klęski Ŝywiołowe; 
• warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające 

rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych; 
- niemoŜliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty 
najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 
- niemoŜliwość niezwłocznego zawarcia umowy wynikająca ze strony Zamawiającego (np. 
konieczność ogłoszenia postępowania przetargowego na zaciągniecie kredytu na powyŜsze 
zadanie itp.) 
 

b) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

• klęski Ŝywiołowe; 
• warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów; 

- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi,  
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; 
-  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

- zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie zamawiającego  
w szczególności: 

• wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
• konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót; 
• odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  
w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji; 

- zmiany będące następstwem powierzenia przez zamawiającego wykonania 
zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeŜeli terminy ich powierzenia, 
rodzaj oraz zakres uniemoŜliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 
realizacji umowy; 

- konieczność uzyskania niemoŜliwych do przewidzenia na etapie planowania 
inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 

- wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemoŜliwia terminowe zakończenie 
realizacji przedmiotu umowy; 

c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  spowodowania zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
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- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak równieŜ 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającymi wpływ na 
realizację zamówienia; 
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym 
zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 
- siła wyŜsza  uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz; 
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu; 
 

e) zamawiający przewiduje rozwiązania zamienne, które nie wykraczają poza 
zdefiniowany przedmiot zamówienia; 

 
Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji moŜe nastąpić przez 
zmianę umowy o zamówienie publiczne (aneks do umowy). Przykładem zmiany nie 
powodującej wykroczenia poza przedmiot zamówienia będzie decyzja o zmianie sposobu 
wykonania jakiegoś elementu robót, zmiany materiałów itp. 
Wprowadzenie robót zamiennych nie moŜe spowodować zwiększenia wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie. 
Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego 
protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 
zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego. 
 

f) Zamawiający przewiduje wydłuŜenie terminu związania ofertą na okres nie dłuŜszy niŜ  
60 dni. 

g) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont 
bankowych i innych danych identyfikacyjnych. 

h) Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
i) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, nadzór nad 

przedmiotem umowy. 
j) Zamawiający przewiduje zmianę kierownika budowy i kierowników robót, inspektora 

nadzoru. Warunkiem zmiany w/w osób jest udokumentowanie, Ŝe nowe osoby spełniają 
warunki udziału w postępowaniu postawione na etapie postępowania przetargowego. 

k) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn  
o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
części zakresu realizacji umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
przewidzieć 

l) Na podstawie art. 93 ust. 1a zamawiający przewiduje uniewaŜnienie postępowania  
o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki pochodzące z Unii Europejskiej, które 
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zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostaną mu przyznane. 

m) Zamawiający przewiduje moŜliwość zmniejszenia zakresu robót i ustalenia nowego 
wynagrodzenia w oparciu o kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do umowy. 
Powodem zmniejszenia zakresu prac moŜe być m.in. brak środków zewnętrznych na 
finansowanie, nie wykonanie przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia itp. 

 
Dokonanie zmian, o których mowa powyŜej wymaga podpisania aneksu do umowy. 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  05.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 
Brzeźnio I piętro Sekretariat, po. nr 17. 

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:   

Regionalny Program Operacyjny WŁ na lata 2007-2013 Oś piorytetowa II Ochrona 
Środowiska, Zapobieganie ZagroŜeniom i Energetyka Działanie II.1 Gospodarko Wodno- 
Ściekowa.. 

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 

 
 
 

Wójt gminy 
/-/ Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


