
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Numer ogłoszenia w BZP: 129423  - 2016;    data zamieszczenia:  11.07.2016 r.  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i 

Bługowo – etap I 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,  

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

miejscowościach Buntowo i Bługowo – etap I. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

obejmuje budowę: 

1. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø200 długości około  340 m. 

2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø160 długości około  85 m. 

3. Rurociąg tłoczny z rur PE 110 długości około 305 m. 

4. Przepompowni ścieków P-1 o Qp=18,6 m
3
/h, zbiornik przepompowni z polimerobetonu o 

średnicy 2000mm. Teren przepompowni utwardzony kostką betonową, ogrodzony siatką 

powlekaną. Przepompownia wyposażona w 2 pompy. 

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

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Zakończenie: do dnia 15.12.2016 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, 

jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 



krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 

wykonał 2 roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej o długości 

minimum 500m każda. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł. 

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,  należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania 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.  

3. 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: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  

2. 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. 

3. 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; 

4. 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; 

 

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, określonym w pkt III.4.2. 

 

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 Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 20. 

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu 

będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu  

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu 

będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący sposób:  za wykonanie 

większej ilości robót, których przedmiotem była budowa 2 sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej minimum 500m, zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde następne 

zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na liście 

rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 

20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena – 90% 

2 – Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 10% 

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. 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności:  

1) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania 

umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w 

umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;  



2) Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy 

zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.  

3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej 

zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego,  

4) W wyniku mogących zaistnieć uzasadnionych, nieprzewidzianych w chwili obecnej 

okoliczności związanych z procesem inwestycyjnym oraz dofinansowaniem zadania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, dopuszczenia zmian w zakresie 

szczegółowego rozliczenia inwestycji. Fakt taki musi być udokumentowany pisemnie i 

zatwierdzony przez wszystkie strony umowy.  

5) Umowa może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w trakcie jej realizacji 

nieprzewidzianych zdarzeń, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.  

6) W przypadku okoliczności które nastąpiły w wskutek działania siły wyższej w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności 

z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej 

zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez 

Stronę powołującą się na nią. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty. 

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

20.07.2016 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 

Złotów. 

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 

 

 

 

 

 


