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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji uzdatniania 
wody w Węglińcu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu zgodnie z: 1.1. 
dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany b) Projekt wykonawczy, który 
jest uszczegółowieniem projektu budowlanego c) Przedmiary robót, które są dokumentami 
wtórnymi do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w 
przedmiarach robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc 
wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. 1.2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót 2. Zakres robót obejmuje m.in.: a) branża budowlana: - roboty rozbiórkowe, - 
remont pomieszczenia agregatu prądotwórczego, - remont pomieszczenia w budynku 
rozdzielni, b) technologia: - modernizacja studni ujęciowych, - roboty demontażowe, - 
urządzenia, armatura i rurociągi technologiczne, - instalacja kanalizacji sanitarnej i 
technologicznej w budynku technologicznym, - sieci technologiczne zewnętrzne, - rozruch 
technologiczny, - zbiornik wody czystej, - odstojnik popłuczyn, - budynek kontenerowy, c) 



branża elektryczna: - instalacje technologiczne zewnętrzne, - rozdzielnice zasilająco-
sterownicze, automatyka, - instalacje technologiczne wewnętrzne, - oświetlenie terenu, - 
instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, - instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń 
wyrównawczych, d) drogi, chodniki, zagospodarowanie terenu W/w opracowania stanowią 
załącznik nr 11 do SIWZ. 3. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany, we 
własnym zakresie i na własny koszt, do: 3.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, 3.2. 
opracowania i złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji 
techniczno - ruchowej SUW, 3.3. przeszkolenia pracowników Zakładu Usług komunalnych w 
Węglińcu w zakresie obsługi SUW i poszczególnych urządzeń. 3.4. oznakowania i 
zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie 
się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób; 3.5. 
zapewnienia w czasie realizacji inwestycji ciągłości produkcji i dostawy wody do spożycia 
dla odbiorców SUW w ilości i jakości nie przekraczających norm dopuszczonych do 
stosowania na SUW w Węglińcu 3.6. rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej 
na plac budowy; 3.7. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 3.8. dokonania 
wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na 
składowisko; 3.9. przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 2 000 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem 
obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji 
ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 3.10. przedłożenia 
przed zawarciem umowy dokumentu ubezpieczenia budowy potwierdzającego, że budowa 
jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych. 
Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 
1 000 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem 
obowiązywania przedłożonej polisy przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji 
ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 3.11. sporządzenia i 
przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 3.12. uzyskania ostatecznej zgody 
na użytkowanie, wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, 
niezbędnych do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na 
podstawie odrębnych przepisów ( m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 
2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. z 2015 roku 
poz. 1989), w terminie 90 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. 
Zamawiający, jako inwestor, wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji na użytkowanie 
obiektu, natomiast Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty, w tym niezbędne uzgodnienia, stanowiące załącznik do w/w wniosku. 3.13. 
wykonania, za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych, po zakończeniu inwestycji, 
badań wody surowej oraz uzdatnionej w zakresie odpowiadającym monitoringowi 
przeglądowemu zgodnie z (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. z 2015 roku poz. 1989) 
potwierdzających osiągnięcie projektowanych parametrów wody. 3.14. uczestniczenia w 
radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w 
trakcie intensyfikacji robót - raz w tygodniu. Rady budowy odbywają się na wniosek Zakładu 
Usług Komunalnych, inspektora budowy lub wykonawcy. Posiedzenie rady budowy zwołuje 
Zamawiający, powiadamiając zainteresowane strony pocztą elektroniczną z dwudniowym 
wyprzedzeniem. 4. Ustala się następujące warunki płatności: 4.1. podstawą rozliczenia jest 
wynagrodzenie ryczałtowe; 4.2. rozliczenie robót dokonane będzie fakturą częściową za 



wykonany etap robót określony w harmonogramie (przedłożonym przez Wykonawcę przed 
podpisaniem umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego) stanowiącym załącznik do 
umowy oraz fakturą końcową. 4.3. podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie 
protokół odbioru częściowego robót podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy 
i członków komisji odbiorowej. 4.4. ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, 
która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu umowy i obejmować będzie 
wynagrodzenie za ostatnie wykonane i odebrane elementy robót. 4.5. faktura końcowa 
zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej. 4.6. 
Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 4.7. rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami 
dokonywane będzie w następujący sposób i na zasadach określonych poniżej: 
4.7.1.Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenia 
Podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami; 4.7.2.przed dokonaniem kolejnej płatności 
wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie 
wymagalnych zobowiązań z Podwykonawcąami (dokument przelewu lub oświadczenie 
podwykonawcy); 4.7.3.w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z 
zobowiązań w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej 
należności potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do 
wysokości świadczenia umownego(art. 6471 §5 KC). 4.8. płatność za fakturę VAT będzie 
dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 6. Warunki gwarancji: 6.1. 
wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji. 6.2. zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek powstałych w 
wyniku: a) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami 
bezpieczeństwa, b) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, 
c) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń, d) uszkodzeń na skutek 
pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 6.3. Udzielona przez 
Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować: a) usuwanie usterki wynikającej z 
niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji 
- niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu. b) 
usuwanie wady produktowej - niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta 
trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady c) przeprowadzanie na 
własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie urządzeń przy 
czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia doręczenia powiadomienia. 6.4. Do napraw 
gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 7. Zamawiający nie 
dopuszcza składanie ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 10. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% 
zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 
12. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy od dnia 
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 
końcowego. 13. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowej części zamówienia obejmującej następujący zakres: a) technologia: - modernizacja 
studni ujściowych, - roboty demontażowe, - urządzenia, armatura i rurociągi technologiczne, - 
instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej w budynku technologicznym, - sieci 
technologiczne zewnętrzne, - rozruch technologiczny, - zbiornik wody czystej, - odstojnik 
popłuczyn, b) rozdzielnice zasilająco-sterownicze, automatyka, Zastrzeżenie nie jest 



skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego pomiotu w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 14. Wykonawca może powierzyć 
podwykonawcom wykonanie części zamówienia, z wyłączeniem zastrzeżenia o którym mowa 
w pkt. 14. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 4 do 
niniejszej specyfikacji części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 15. Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 16. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji 
projektowej oraz w przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały 
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót mogą być zastąpione 
urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, przy czym nie dopuszcza się możliwości 
zastosowania o innej technologii, niż technologia opisana w dokumentacji stanowiącej 
załącznik nr 11 do SIWZ. Układ uzdatniania wody będzie się opierał w pierwszym stopniu o 
napowietrzanie otwarte, w drugim o odżelazianie i odmanganianie wody w toku 
jednostopniowej filtracji ciśnieniowej i dezynfekcję. Przewiduje się montaż pompowania 
międzystopniowego oraz pompownie sieciowe zestawem hydroforowym. 17. Za urządzenia 
bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry 
techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe 
funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz 
warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. 18. W przypadku zaoferowania urządzeń 
bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty 
wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, 
dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów 
takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta aprobata techniczna, karta katalogowa 
producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji 
projektowej. 19. W przypadku, gdy zamiana urządzeń spowoduje konieczność wykonania 
nowej dokumentacji projektowej zamiennej - Wykonawca zobowiązany będzie na własny 
koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji 
Inwestycji w oparciu o tę dokumentację. 20. Konieczność wykonania nowej dokumentacji 
projektowej zamiennej oraz uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę, nie stanowi 
podstawy do wydłużenia terminu realizacji zadania określonego w rozdziale III SIWZ. 21. 
Rozwiązanie techniczno - organizacyjne problemów w związku z realizacją zadania na 
obiekcie będącym w ruchu ciągłym dla zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w 
Węglińcu 21.1. Z uwagi na brak możliwości wyłączenia obiektu SUW Węgliniec na czas 
realizacji przedmiotu zamówienia, roboty należy przeprowadzić w sposób zapewniający 
nieprzerwaną dostawę wody do sieci o parametrach nie gorszych niż dopuszczone do 
stosowania na stacji SUW w Węglińcu w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb 
odbiorców. 21.2. Warunkowo dopuszcza się czasowe wyłączenia dystrybucji wody dla 
mieszkańców w terminie i okresie uzgodnionym z ZUK z minimum 8 dniowym 
wyprzedzeniem. A w przypadku przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godz. pokryje 
koszty zastępczej dostawy wody 21.3. Wykonawca uzgodni z Zakładem Usług Komunalnych 
w Węglińcu i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania sposób zapewnienia ciągłości 
dostaw wody, o którym mowa w pkt.21.1 na min. 7 dni przed planowanym wyłączeniem 
urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw wody. 21.4. Wykonawca ma możliwość 
wykorzystania na czas realizacji zadania urządzeń pracujących na obiekcie SUW Węgliniec w 
celu zapewnienia ciągłości pracy obiektu po wcześniejszej akceptacji przez ZUK i 



zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak możliwość zatrzymania do dyspozycji ZUK w 
Węglińcu materiałów, elementów konstrukcji, złóż filtracyjnych i urządzeń zdemontowanych 
i wyłączonych z eksploatacji z istniejącej SUW w Węglińcu. 21.5. Wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia przed przystąpieniem do prac harmonogramu 
realizacji zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym do akceptacji Zamawiającemu i 
ZUK. Wszelkie zmiany odbiegające od zaakceptowanego harmonogramu należy przedłożyć 
w formie pisemnej do akceptacji przez zamawiającego i ZUK, nie później jednak niż 7 dni 
przed wprowadzeniem zmiany. 22. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 
minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 
podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia 

podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 45.23.13.00-8, 45.45.30.00-7, 
45.22.35.00-1, 45.22.31.00-7, 45.22.32.10-1, 45.31.00.00-3, 45.23.31.20-6, 45.34.20.00-6. 

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: 
31.12.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości w wysokości 
50 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, który został określony w rozdziale X 
pkt. 1 SIWZ. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: 
a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), b) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz. 1158, z późn. zm. ) 3. W przypadku wnoszenia 
wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) oryginał gwarancji/poręczenia 
należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z 
zaznaczeniem Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu kopię przelewu (wpłaty) 



proszę dołączyć do oferty. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje w chwili 
uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, 
iż wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny 
wyznaczonych jako termin składania ofert. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie 
zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim 
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. VII.8. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej , o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W przypadku wniesienia wadium 
w formach wymienionych w pkt. 2 lit. od b) do e) SIWZ z treści dokumentu musi 
jednoznacznie wynikać, iż wypłata Zamawiającemu sumy gwarancyjnej nastąpi także w 
przypadku określonym w pkt. VII. 8) SIWZ. 12. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne 
formy zapłaty wadium miały charakter nieodwołalny i bezwarunkowy - równoważny 
pieniądzu. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu: - co 
najmniej dwóch automatycznych stacji uzdatniania o wydajności co najmniej 



Q śr. = 40 m3/h i wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda; - co 
najmniej dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności co najmniej jednego z 
nich V u = 300 m3 . Przy czym oba warunki uznaje się za spełnione także w 
przypadku ich realizacji w toku jednej inwestycji. W przypadku oferty 
składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą 
spełniać łącznie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do 
Wykonawców, którzy dysponują co najmniej: 1.4.1.minimum jedną osobą z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu § 17 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 
U. z 2006r. nr 83, poz.578 z późn. zm.), 1.4.2.minimum jedną osobą z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust. 1, cytowanego 
wyżej rozporządzenia, 1.4.3. minimum jedną osobą z uprawnieniami 
budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu § 23 ust. 1, 
cytowanego wyżej rozporządzenia, Zamawiający uzna odpowiadające wyżej 
wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać nieograniczony 
zakres. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008r. z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z d dnia 24 stycznia 2001r. z późn. zm.) W przypadku 
oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy 
mogą spełniać łącznie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 



III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

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; 

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 obowiązku podatkowym u zamawiającego 

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 - Długość okresu gwarancji - 10 

IV.2.2)  



  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt XVI 
niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym 
wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem 
warunków ich wprowadzenia. 2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 2.1. 
w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie 
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto 
pozostaje bez zmian; 2.2. zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę; 2.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2.4. zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia; 2.5. w przypadku konieczności wykonania dodatkowego zabezpieczenia frontu 
robót ze względu szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne np. obfite opady, 
temperatura powietrza poniżej -5 stopni Celsjusza; 2.6. rezygnacji przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami do 
dnia rezygnacji. 2.7. konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na 
podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian 
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 3. Inne zmiany: 3.1. zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 
została zawarta umowa. 3.2. w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub 
Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą 
kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 3.3. powierzenie podwykonawcom innej 
części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy 3.4. zmiana podwykonawcy na etapie 
realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 3.5. w zakresie kolejności i 
terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, 4. Zamawiający ma prawo 
żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu kluczowego, jeśli uzna, że 
nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy. 5. W przypadku 
zmiany określonej w ust. 3.2 i 4., nowa osoba musi spełniać wymagania określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Zamawiający może zmienić termin realizacji 
przedmiotu umowy w przypadku: 6.1. zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego, 
6.2. wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, 6.3. działania siły 
wyższej, 6.4. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 
działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron. 7.Termin wykonania umowy 



może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami 
określonymi w pkt. 6. 8.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 
8.1.ustalenie przy podpisaniu umowy lub w drodze aneksu do niej terminów wykonywania 
poszczególnych czynności objętych zakresem rzeczowym przedmiotu umowy; 8.2. zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 
rachunku bankowego); 8.3.zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do 
kontaktów między stronami. 9. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian 
w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności 
uzasadniających zmiany w umowie. 10.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą 
mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wegliniec.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  21.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59 - 940 
Węgliniec Sekretariat. 

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 

 
 


