
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Kruszyny.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, 
tel. 063 2768333, faks 063 2768334.  

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pyzdry.pl/ 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w 
sołectwie Kruszyny..  

 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w sołectwie Kruszyny. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w skład której 
wchodzą rurociągi: - PCW Ø 160 mm długości 7080mb - PCW Ø 110 mm długości 6455mb - przyłącza 
wodociągowe z polietylenu PE Ø 32 do 63 mm o łącznej długości 2585mb - szt 60 Szczegółowo opis 
przedmiotu zamówienia został określony w: - projekcie wykonawczym - Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - Kosztorysie ofertowym. ww. dokumenty stanowią załącznik do SIWZ  

2.Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z 
przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do 
prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami 
Technicznymi Odbioru Robót.  

3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 
ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje 
także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

4.Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac 
budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.  

5.Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i 
własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane 
urządzenia, sprzęt oraz materiały.  

6.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 
prowadzonych robót  

7.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej.  

8.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i 
inne)  



9.Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do 
stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.  

10.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 36 miesięcy od daty końcowego 
odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W wymienionych 
terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.  

11.Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich 
odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem 
budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich 
pozycji wynikających z przedmiaru robót.  

12.Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania 
robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, 
strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji 
za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia 
Wad.  

13.Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, 
certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót 
budowlanych..  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.  

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.  

 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  

 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.  

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2010.  

   

WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

• Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego wymaga się wniesienia wadium w wysokości 51 000,00 zł. 

 

WARUNKI UDZIAŁU   

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:  

1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ustawy pzp Zamawiający dokona oceny 
spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie -spełnia-nie spełnia-.  



• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda 
następujących dokumentów: Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty 
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
należycie( załącznik nr 3); Zamawiający wymaga wykazania się niezbędnym doświadczeniem, 
potwierdzonym wykonaniem, co najmniej trzech robót o zakresie i stopniu trudności takim samym lub 
większym niż przedmiot zamówienia. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4) aktualne 
zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty z zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacji banku, w 
którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej.  

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia 
do oferty: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust.1 - treść 
oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub adres zamieszkania.  

4.Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik 
nr 1 do SIWZ kosztorysu ofertowego oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej - załącznik nr 5 
harmonogram rzeczowo - finansowy robót pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku 
działania Wykonawcy przez pełnomocnika pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

 



KRYTERIA OCENY OFERT   

Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.  

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.pyzdry.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia.html. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 
ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry pok. nr 16.  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2010 
godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry pok. nr 16.  

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

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej:  Projekt jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie - 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.  

Załączniki:  

SIWZ  

Opis techniczny  

Kosztorys ofertowy  

Specyfikacja techniczna  

Część rysunkowa cz. Ia  

Część rysunkowa cz. I b  

Część rysunkowa cz. II a  

Część rysunkowa cz. II b  

 


