
Chełmek: Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej łączącej 

SUW z wodociągiem w ul. Tuwima 

Numer ogłoszenia: 101950 - 2015; data zamieszczenia: 04.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. , ul. 

Piastowska 18, 32-660 Chełmek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8461261, faks 0-33 8461289. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.chelmek.aanet.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowego odcinka sieci 

wodociągowej łączącej SUW z wodociągiem w ul. Tuwima. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej łączącej SUW z wodociągiem w ul. 

Tuwima. Zamówienie obejmuje budowę nowego odcinka wodociągu wody pitnej o średnicy PEHD 

Dz250 na długości od przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Żeromskiego do 

ul. Tuwima i wykonanie połączenia SUW z istniejącym wodociągiem w ul. Tuwima. Łączna długość 

sieci wodociągowej Dz250÷Dz160 objętej niniejszym projektem wynosi L=587,0m, w tym sieć 

wodociągowa prowadzona jest po terenach zamkniętych PKP i wynosi L=28m.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8. 

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: 15.06.2015. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek, o którym mowa w zakresie posiadana wiedzy i doświadczenia zostanie uznany 

za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie: - robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej o 

łącznej długości co najmniej 250 m. Zamawiający wymaga załączenia dokumentów 

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

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; 

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; 



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy 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 

 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) 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

- Formularz ofertowy. - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 

ofertą - Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zadania, - Kosztorys opracowany na podstawie 

przedmiaru robót. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Gwarancja - 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 dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. 

zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian - w takim przypadku zmianie mogą ulec 

wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa; 2. ograniczenia przez 



Inwestora zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy w szczególności w przypadku braku ekonomicznego i/lub społecznego 

uzasadnienia realizacji projektu lub sytuacji ekonomicznej/finansowej Inwestora, przy czym 

Inwestor zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej 80% robót określonych w przedmiarze, 3. 

zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji kontraktu spowodowanych działaniem osób 

i/lub instytucji trzecich, 4. zmiany zakresu kontraktu - zlecenia robót dodatkowych, 5. wystąpienia 

wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 6. powstaniu opóźnienia w realizacji kontraktu 

spowodowane przez władze publiczne Kraju i/lub samorządu w tym instytucje publiczne 

zaangażowane w realizację Projektu, pomimo przestrzegania przez Wykonawcę/Inwestora 

procedur i/lub przepisów, 7. konieczności zmiany rozwiązań projektowych i realizacyjnych 

wynikających ze zmiany uwarunkowań realizacji Robót określonych/przyjętych w Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności takich jak: zmiana uwarunkowań geotechnicznych, kolizja z 

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem sieci, niedokładności/nieprecyzyjności mapy zasadniczej, 

niedokładności/nieprecyzyjności uzgodnień branżowych, itp; 8. wycofanie z produkcji określonego 

rodzaju materiału, sprzętu, czy maszyny wskazanych w Kontrakcie - zmiana na materiał, sprzęt czy 

maszynę o tożsamych parametrach z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia; 9. 

wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 

strajki, demonstracje, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie 

energii elektrycznej, 10. uzasadnionych zmian zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu 

zamówienia oraz sposobu wykonywania pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

Inwestora oraz zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą lub Pośredniczącą i będą dotyczyć 

okoliczności, o których mowa w umowie o dofinansowanie projektu, 11. z powodu braków lub 

błędów w dokumentacji projektowej, 12. z powodu uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego, 13. jeżeli za zmianą umowy przemawia interes społeczno - gospodarczy wpływający 

na racjonalizację wydatkowania środków publicznych i gospodarowania mieniem komunalnym, 14. 

wystąpienia innych przypadków niż opisane w pkt. (1)-(13) uprawniających Wykonawcę do 

przedłużenia czasu na realizację umowy lub/i wynagrodzenia umownego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.mzgk.chelmek.aanet.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o., ul. Piastowska 18. 

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

19.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o., 

ul. Piastowska 17, Sekretariat. 



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: Zamówienie współfinansowane jest z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska realizowanego w latach 2007/2013 

stanowiących część Projektu Gospodarka Wodno-Ściekowa Gminy Chełmek.. 

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 

 


