
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Ogłoszenie w BZP nr 631699-N-2018 z dnia 04.10.2018 r. 

 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierzążenko (dz. nr 116/3)” 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie 

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów, krajowy numer identyfikacyjny 55607400000, ul. 

ul. Leśna  7, 77400   Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 635 305, e-mail 

zlotow@gminazlotow.pl, faks 672 635 305 

Adres strony internetowej (URL): www.gminazlotow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
www.bip.gminazlotow.pl 

 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: pisemnie na adres zamawiającego 



 

 

Adres:  

Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Dzierzążenko (dz. nr 116/3)” 

Numer referencyjny: ZP.271.12.2018.RB 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny:  nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: nie 

 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości 

Dzierzążenko (dz. nr 116/3). 

a) rurociąg wodociągowy  Dz 90 mm PE      l = 9,0m 

b) rurociąg wodociągowy  Dz 160 mm PE    l = 657,0m  

c) hydrant nadziemny AVK dn 80mm – 4 szt.  

II.5) Główny kod CPV: 45232150-8 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): nie dotyczy 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 

data zakończenia: 21/12/2018 

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe nie dotyczy. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe nie dotyczy 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób.  



 

 

Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

nie dotyczy 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

nie dotyczy 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
nie dotyczy 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku 

podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  



 

 

nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: nie 

 Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

nie dotyczy 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  nie  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

   Cena 60 

   Termin wykonania 20 

Okres gwarancji 20 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony):  nie  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 



 

 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 

ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych pkt 2, o ile zmiana 

wynagrodzenia dotyczy zakresu robót nieobjętych zamówieniem podstawowym. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 



 

 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 

realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 

na podstawie ust. 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3 lub 

zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do 

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 5, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której 

mowa w pkt 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 8 i przedłożenia na żądanie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 wraz z 

propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 

żądania zmiany. 

12. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności. 

14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

nie dotyczy 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

nie dotyczy 



 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

      Data: 19/10/2018, godzina: 11:00 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu:  

Oferty wraz z oświadczeniami muszą być sporządzone w języku polskim.  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

 


