
                   Przyrów, 15.04.2010r 
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/2/10. Nazwa 
zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy Gmina Przyrów”  
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655, z p. zm) Gminny Zakład Komunalny zawiadamia o wszczęciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
I.  Nazwa i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego  GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY 
Adres zamawiającego  Częstochowska 7 
Kod Miejscowość  42-248 Przyrów 
Telefon:  /0-34/ 35 54 120, fax /0-34/ 35 54 120 w. 21 
Faks:  Faks 
adres strony internetowej  przyrow.pl 
adres poczty elektronicznej  zuk_przyrow@wp.pl 
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 
 
II. Okre ślenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
www.przyrow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać równieŜ bezpośrednio w 
siedzibie zamawiającego (Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 
pok. nr 1 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem 
pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.  
 
IV. Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o moŜliwości składania ofert częściowych: 
 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy 
Gmina Przyrów.  Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy ø 
200 PCW o długości 2658mb wraz z uzbrojeniem w postaci studzienek rewizyjnych w ilości 
63 sztuk, przepompowni ścieków o wydajności 2,3 do 5,5l/s z polimerobetonu o średnicy 
1,2do1,6m i głębokości ok.4,0m – 3 sztuki, zagospodarowanie terenów przepompowni wraz z 
utwardzeniem dojazdów, budowa rurociągu tłocznego o średnicy 110 HDPE – 3522mb i śr.75 
HDPE – 20mb, przewiert sterowany śr. 110 HDPE -114mb, przyłącza energetyczne do 
przepompowni ścieków – 3 komplety oraz przyłącza kanalizacyjne w ilości 85 sztuk – 
2130mb wraz z uzbrojeniem w studzienki rewizyjne (na zakończeniu przyłączy)  jako 
polietylenowe śr.0,6 lub inspekcyjne Sr. 425 mm PCW w ilości 124 sztuki. Odtworzenie 
nawierzchni.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje dokumentacja: projekty techniczne, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót , stanowiące 



załączniki do niniejszej SIWZ  dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty zezwalające na zastosowanie w 
budownictwie. Zgodnie  z art.10 Ustawy Prawo Budowlane Wykonawca przedstawi 
powyŜsze certyfikaty oraz dołączy do dokumentacji powykonawczej, którą sporządzi po 
zakończeniu realizacji zamówienia. Warunki, obmiaru, wykonania i odbioru robót – zgodnie 
z wymogami Ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami i opisem technologicznym 
przedstawionym w kodach pozycji przedmiaru zgodnie z KNR-ami. 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równowaŜnych do 
przedstawionych (o parametrach równowaŜnych lub wyŜszych) i opisanych w 
przedmiarach robót. UŜyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach znaki 
towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równowaŜnych 
muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do uŜytku na terenie Polski. 
 
 Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
45.23.24.10-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do   
                           odprowadzania ścieków 
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45.11.21.00-6 – Roboty w zakresie kopania rowów 
45.23.14.00-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45.23.20.00-2 – Roboty pomocnicze w zakresie liii energetycznych 
45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjno-elektryczne 
45.23.30.00-9 -  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   
                           nawierzchni autostrad, dróg 
45.23.32.52-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
 
V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:  
wymagany termin wykonania zamówienia 20.09.2011r 
 
VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
           - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. 
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez 
wykazanie przynajmniej: 

• dwie roboty o podobnym charakterze minimum 5000mb sieci kaŜda, o łącznej 
wartości  minimum 4.000.000,00zł brutto. 



Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli wykonawca wykaŜe się naleŜytym 
zrealizowaniem. 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
            -  Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę  

* Wykonawca winien zatrudniać lub dysponować minimum 5 pracownikami i 1 
kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynaleŜnością do 
właściwej Izby, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 - Wykonawca winien posiadać lub dysponować: 
* koparkę o pojemności łyŜki min. 0,25m3  – 2 szt., 
* samochód samowyładowczy min. 5,0t – 2 szt., 
* igłofiltry – 1 kpl. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
     Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę: 
           * Wykonawca winie posiadać polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
2. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 
 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/niespełna. 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30.000,00zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych 00gr) 
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
Lp Nazwa 

kryterium 
Waga kryterium Szczegółowy 

opis, wzór 
Uwagi, objaśnienia 

1 cena 100 Con/Cob x 100 
x 100% 

Con - cena oferty 
najkorzystniejszej, 100 - 
współczynnik stały, 100% -
procentowe znaczenie 
kryterium ceny  



  
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty naleŜy składać do dnia: 2010-05-06 do godz. 11:00 
w siedzibie zamawiającego 
Gminny Zakład Komunalny 
Częstochowska 7 
42-248 Przyrów 
Pokój nr - 16 - sekretariat 
 
 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-06 o godz. 11:05 
w siedzibie zamawiającego 
Gminny Zakład Komunalny 
Częstochowska 7 
42-248 Przyrów 
Pokój nr 6 - sala konferencyjna 
                          
XII. Termin zwi ązania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
Zamawiający nie będzie prowadził dynamicznego systemu zakupów 
adres strony internetowej  
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej 
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 
ogłoszenia: 108126-2010. Data zamieszczenia 16.04.2010r 
 
BIP 
Tablica ogłoszeń wm 
a/a 


