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1. ZAMAWIAJ ĄCY    :              
 
GMINA   NĘDZA  
adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5         47 – 440  Nędza 
  
                                                                                    

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA   :    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), dalej zwaną 
„uPzp”  lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
3. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

a) dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem :       
                  http://www.nedza.pl/bip 
 

b) w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       
 

4. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

Budowa  kanalizacji sanitarnej w Gminie Nędza - Ciechowice 
 

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robót 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.   

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Opis stanu istniejącego z wskazaniem elementów do remontu. 

2. Zakres zamówienia: 

a) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kolektory: 
 
− kolektor  2Ks1  grawitacyjny z rur PVC DN 200  o długości  489,50 m; 

− kolektor 2Ks2 grawitacyjny z rur PVC DN 200 o długości  18,70 m; 

− kolektor 2Ks3 grawitacyjny z rur PVC DN 200 o długości  66,80; 

o łącznej długości   575,00    m, 



 

b)  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z rur PVC DN 160 – odcinki  do granicy działek od 
powyższych  kolektorów: 
− - 2Ks 1 - z rur PVC DN 160 o długości 105,0 m 

− - 2Ks 2 - z rur PVC DN 160 o długości 3,00 m 

− - 2Ks 3 - z rur PVC DN 160 o długości 4,00 m 

         o łącznej długości 112,00 m     
 
Szczegółowy zakres  przedmiotu  zamówienia  przedstawiono  w  poniższej  tabeli.  W  tabeli  zawarto 
ponadto odwołania do numerów  rysunków (z projektów budowlanych PB  i wykonawczych PW) 
wyszczególnionych w spisie zawartym  w punkcie 16 „Spis rysunków” niniejszego opracowania. 
 

Kolektor–nr 
rysunku PB lub 
PW 

Kolektor kanalizacyjny 
z rur PVC  typ (S) 
Dn 200 

Przyłącze 
do granicy działki 
z rur PVC Dn 160 

Studzienki / trójniki 

kolektor  2Ks1 
rys.5, 12,13  PW 

489,50  m 
 

22 szt. o długości 
105 m 

22 szt. 
Wg rys. 12, 13  i 65 PW 

kolektor  2Ks2 
rys. 4, PW 

18,70 m 
 
 

1 szt  
o długości 3,0m 
 

1 szt. 
Wg rys 7 i 66 PW 

Kolektor 2Ks3 66,80m 2 szt o długości 4 m 2 szt wg rys 12 i 13 
Razem 575,0 m 112,0 m  

 

Szczegółowy zakres robót obejmuje między innymi: 
 
− wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 
− wykonanie dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych, 
− roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, 
− wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna 1,0 – 1,2 m oraz wykopy obiektowe, 
− zabezpieczenie ścian wykopów szalowaniem poziomym, deskowanie ażurowo dylami stalowymi, 

ewentualnie pełne deskowanie, wypraski stalowe, lub inne zabezpieczenie w zależności od 
warunków gruntowych w danym przypadku, 

− zabezpieczenie ciężkie ścianką szczelną wykopów w miejscach bezpośredniej bliskości budynków, 
− odwodnienie wykopów, 
− wyprofilowanie podłoża, ewentualna wymiana gruntu rodzimego organicznego na piasek, żwir lub 

tłuczeń, 
− wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U  

o średnicy  ∅ 200, ∅ 160  układanych na podsypce piaskowej, j 
− wykonanie dostawy i montażu studzienek rewizyjnych i połączeniowych Ø 1200, 1000  mm  

z prefabrykowanych kręgów żelbetowych ze stopniami złazowymi i włazami typu ciężkiego,  
− wykonanie dostawy i montażu studzienek rewizyjnych lub rozprężnych, z prefabrykowanych 

kręgów żelbetowych ze stopniami złazowymi i włazami typu ciężkiego - Ø 1200 i 1000 mm, 
− wykonanie prób szczelności na eksfiltracji i infiltrację, 
− wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
− wykonanie przekroczeń istniejących dróg,  
− przywrócenie do stanu pierwotnego terenu -  ukształtowanie i zagospodarowanie terenu. 

Roboty drogowe 

− oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi odblaskowymi i innymi urządzeniami 
bezpieczeństwa ruchu (zapory, światła ostrzegawcze itp.), usuwane  
w miarę postępu robót, 

− w przypadku zamknięcia jezdni wyznaczenie trasy objazdowej, ułożenie płyt drogowych 



prefabrykowanych o wym. 3,0 x 1,0 x 0,17 m na podsypce piaskowej gr. 15 cm na drodze 
objazdowej – gruntowej,  

− projekt organizacji ruchu, wyznaczenie trasy objazdu poprzez ustawienie tablic  
z grupy F-9 kierujących trasą objazdu, 

− wykonanie tymczasowych kładek na ciągach pieszych z barierkami i oznakowaniem, 
− odbudowa podbudowy nawierzchni drogowych w obszarze prowadzonych robót ziemnych  (na 

długości i szerokości  prowadzonych robót). 
− Odbudowa podbudowy poza pasem robót i  nawierzchni drogowych – ul. Odrzańska na całej 

szerokości.  

Roboty towarzyszące : 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych                                    
z naniesieniem na zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

• wykonanie pozostałych robót, prób i badań wynikających  ze Specyfikacji Technicznej        
Wykonania i Odbioru Robot oraz projektu budowlano-wykonawczego i przedmiaru robót. 

• wywiezienie materiałów z rozbiórki i robót ziemnych. Utylizacja w gestii wykonawcy robót. 
 
5.  INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   ZŁO ŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej 
                            

 
6.  INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej 

 

6.  TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA  :           
I   e t a p    -   1 5 . 1 2 . 2 0 1 5 r .  
I I   e t a p   -   3 0 . 0 4 . 2 0 1 6  r  

 
7.  OPIS    WARUNKÓW    UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS           
    SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH   WA RUNKÓW  
 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu -  (tzw. 

podmiotowe pozytywne): 

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg  załącznika nr 2 

do SIWZ 

b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia  

Opis sposobu spełniania warunku:  

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, 

wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty 



budowlane [zamówienie] związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalną                                         

o wartości minimum  500.000,00 zł netto  każda 

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia, 

Zamawiający rozumie robotę budowlaną zrealizowaną (czyli zakończoną i odebraną protokołem 

częściowym lub końcowym) polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej. 

Wykaz  ten  musi zawierać dane określone w załączniku nr 3. 
 

c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. 

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg 

formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż 

warunek wykonawca spełnił. 
d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. 

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg 

formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż 

warunek wykonawca spełnił. 
1. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiaj ącej wykonanie 

przedmiotu zamówienia  

w  szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

- przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest   

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                 

z przedmiotem zamówienia,   o wartości  nie mniejszej niż  500 tys.  złotych. 

Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów  z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki   udziału w postępowaniu [tzw. podmiotowe negatywne] dotyczące braku podstaw  do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia będzie oceniany na 

podstawie oświadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz 

dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ punkt 2-4. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) 

wg formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentu musi wynikać 

jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił. 



Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w punktach 1 i 2 poprzez 

złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia. 

Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie 

wykonawcy z postępowania.  

 

Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. 

A. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń  

i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

B. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, jednakże tylko  

zgodnie z art.26 pkt 3  i 4   Pzp 

 
8.  WADIUM:  
       

� 15.000,00  (  słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

 

 

9. KRYTERIA  OCENY  OFERT : 
 
Kryteria   oceny   ofert:                     
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 
Cena    ( C ) 

 
95% 

 
95 pkt. 

 

Okres gwarancji na 
przedmiot zamówienia ( G ) 

5 % 5 pkt. 

 

C E N A  
 

W kryterium ceny, oferty oceniane będą w skali 1-95 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma max 
ilość punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: 
 

                        Cena najniższej wśród badanych ofert brutto  
 ( C )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 95% 

                  Cena   oferty  badanej brutto  
 

G W A R A N C J A  
Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy podawać w pełnych miesiącach. 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego   niż  24 miesiące od daty odbioru robót.  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści 

SIWZ. 



 

Zasady przyznawania punktów w kryterium okres gwarancji: 
 

 Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg. zasady:  
- okres gwarancji:  

• 24 miesiące – 1 pkt  
• 30 miesięcy – 3 pkt  
• 36 miesięcy – 5 pkt  

 brak oświadczenia lub krótszy okres gwarancji tj. mniej niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona 
jako niezgodna z treścią SIWZ.  

 w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze niepełnych miesięcy, 
Zamawiający zaokrągli wskazane okresy w dół do pełnych miesięcy.  

• Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w kryterium 
„cena”(C) oraz „okres gwarancji” (G).  

• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

Za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia 
SIWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 
 
10. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN    SKŁADANIA  I  OTWARCIA   OFERT  
 
 
 

10.1 Oferty   należy  przesłać / składać  do   dnia     1144..1100..22001155rr ..      ddoo      ggooddzz..    99  0000,,                                           
 
       pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

 
 

10.2. Otwarcie  złożonych   ofert  nastąpi   w  dniu  1144..1100..22001155rr ..      oo    ggooddzz..    99  3300,,                                         
 
         w   siedzibie   zamawiającego       sala narad     nr   14 
 

 

 
11. TERMIN  ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 

1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten 

jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.  

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania oferty zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni. 

4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

 



 

12. INNE WYMAGANIA: 
 

       12.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; 
       12.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem  aukcji      

                Elektronicznej; 

       12.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą ( postanowienia zawarte  

                w wzorze umowy w SIWZ) 

 
        
 
 

13. TERMIN OGŁOSZENIA  PRZETARGU :  2288..  0099..  22001155rr   --    1144..  1100..  22001155rr   
 
 
 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 
 
Nędza dnia:  28.09.2015r. 

Wójt  Gminy  Nędza 
 

Anna  Iskała 
 

............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 

 


