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Przetarg nieograniczony – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawlów II etap.
Siec kanalizacji sanitarnej stanowia kanaly glówne i odgalezienia boczne do posesji
w systemie kanalizacji grawitacyjnej , oraz kanaly tloczne od przepompowni do studzienki
rozpreznej w systemie kanalizacji tlocznej.
Dlugosc sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi :

PCV  Ø160  - 3685 m
PCV  Ø200  -   897 m

Dlugosc sieci kanalizacji tlocznej wynosi :
PE  D  =  90 x 5,4 mm   -  709 m

Razem : 
W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi równiez budowa przepompowni
nr P-1 i P-3 na trasie kanalizacji grawitacyjnej oraz przylaczy kablowych nn do tych
przepompowni.
Klasyfikacja robót wedlug Wspólnego Slownika Zamówien
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów
                      odprowadzania scieków .

Wymagany termin wykonania zamówienia  30 lipiec 2012 r .

O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki dotyczace :
1.posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci , jezeli 
   przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania ;
2.posiadania wiedzy i doswiadczenia ;
3.dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
   wykonania zamówienia ;
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej .

I . Nazwa  oraz adres Zamawiajacego: 

I I . Tryb udzielenia zamówienia:

I I I . Opis przedmiotu zamówienia:

5 291 m

I V. Termin wykonania zamówienia.

V. Warunki udzialu w postepowaniu or az opis sposobu dokonywania oceny
     spelniania tych warunków

−
−

−



W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej  
dzialalnosci lub czynnosci nalezy zlozyc :

W celu potwierdzenia posiadania niezbednej  wiedzy i doswiadczenia  wykonawca sklada 

W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca sklada :

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej  i finansowej  zapewniajacej wykonanie 
zamówienia wykonawca sklada :

VI . Wykaz oswiadczen lub dokumentów, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu 
potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu:

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

oswiadczenie

oswiadczenie
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku 
wiedzy i doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem 
terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu , a 
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich 
rodzaju i wartosci , daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentu 
potwierdzajacego , ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidlowo ukonczone.

Wykonawca spelni ten warunek jezeli wykaze co najmniej jedna robote polegajaca na 
budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

oswiadczenie
wykaz narzedzi ,wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostepnych 
wykonawcy uslug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Wykonawca spelni ten warunek jezeli bedzie dysponowal co najmniej nastepujacym sprzetem
          koparka przedsiebierna 0,25m³ szt.1 , spycharka kolowa lub gasiennicowa 55kW szt.1 ,
           samochód dostawczy 5-10 t szt.1 

wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia , w szczególnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie uslug , kontrole jakosci lub kierowanie robotami
            budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
            doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamówienia , a takze
            zakresu wykonywanych przez nie czynnosci , oraz informacja o podstawie do
           dysponowania tymi osobami .
Wykonawca spelni ten warunek jezeli bedzie dysponowal co najmniej jedna osoba
kadry kierowniczej posiadajaca uprawnienia kanalizacyjno-sanitarne.

oswiadczenie

Ocena spelnienia powyzszych warunków przeprowadzona bedzie w oparciu o kryterium 
„spelnia” lub „nie spelnia”.

W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunków , o których mowa w art.22 
ust.1 ustawy , oprócz oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu nalezy 
przedlozyc :

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku 
wiedzy i doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem 
terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu , a 
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich 
rodzaju i wartosci , daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentu 

ñ

ñ



potwierdzajacego , ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidlowo ukonczone (zalacznik nr   

wykaz narzedzi ,wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostepnych 
wykonawcy uslug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami (zalacznik nr 5)

wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia , w szczególnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie uslug , kontrole jakosci lub kierowanie robotami

            budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
           doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamówienia , a takze
           zakresu wykonywanych przez nie czynnosci , oraz informacja o podstawie do
           dysponowania tymi osobami  ( zalacznik nr 6 )

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zalacznik nr 7 )
                    

formularz ofertowy (zalacznik nr 1)
wypelnione kosztorysy ofertowe (zalacznik nr 2 )

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyzej sklada dokument lub dokumenty, 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat , skladek na ubezpieczenie spoleczne lub 
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na 
raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie calosci wykonania decyzji wlasciwego organu ,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie

Kazdy wykonawca ma prawo zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia pisemnie , faxem lub droga elektroniczna .
Pytania nalezy kierowac  na adres:
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny, Pokój nr 8
faksem: 082 5663 103
lub na adres e-mail: wrg@ug.rejowiec.pl
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym przekazal
specyfikacje , odpowiedz zostanie zamieszczone na stronie internetowej na której byla
udostepniona SIWZ.
Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

ñ

ñ
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W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ar t.24 ust. 1 ustawy 
nalezy przedlozyc :

3.I nne dokumenty które nalezy dolaczyc do ofer ty:

4. Wykonawca zamieszkaly poza ter ytor ium Rzeczypospolitej Polskiej:

VI I . I nformacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentów , a takze wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania sie z wykonawcami

−
−



Osoba uprawniona do porozumiewania sie z wykonawcami  jest 

VI I I . Wadium:

I X. Termin zwiazania ofer ta:

X. Opis sposobu przygotowania ofer ty:

XI . M iejsce or az termin skladania i otwarcia ofer t: 

Kierownik Referatu 
Planowania i Inwestycji  Wincenty Koper  tel. 082 5664 211  

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium .

Oferenci pozostaja zwiazani oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu do skladania ofert .

1) Oferta musi byc sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi skladajacy oferte.
3) Wykonawca moze zlozyc w prowadzonym postepowaniu wylacznie jedna oferte .
4)Oferta oraz wszystkie zalaczniki wymagaja podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa. 
5) Jezeli oferta i zalaczniki zostana podpisane przez upowaznionego przedstawiciela 
wykonawcy, nalezy dolaczyc wlasciwe umocowanie prawne. 
6) Oferta powinna zawierac wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia, zalaczniki i inne 
dokumenty, o których mowa w tresci niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny byc sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiajacego wzorcami (zalacznikami), zawierac informacje i dane okreslone w tych 
dokumentach.
8) Poprawki w ofercie musza byc naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisujacej oferte. 
9)Wszystkie strony oferty powinny byc spiete (zszyte) w sposób trwaly, zapobiegajacy 
mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.
10) Oferte nalezy zlozyc w nieprzejrzystym opakowaniu/zamknietej kopercie w  
siedzibie zamawiajacego
Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16
22 – 170 Rejowiec Fabryczny
/sekretariat/

3.2. Koperta / opakowanie zawierajace oferte powinno byc zaadresowane do zamawiajacego 
na adres siedziby zamawiajacego : Gmina Rejowiec Fabryczny
                                                         Lubelska 16
                                                         22 – 170 Rejowiec Fabryczny 
Oznakowane nastepujaco: Przetarg nieograniczony na budowe kanalizacji sanitarnej
                                           w m. Pawlów II etap .

1.Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego
Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16 , 22 – 170 Rejowiec Fabryczny /sekretariat/
do dnia 20.01.2012 r godz.12:00
Oferty zlozone po terminie beda zwrócone wykonawcom bez otwierania.



2. Oferty zostana otwarte w siedzibie zamawiajacego
                        
Lubelska 16 , 22 – 170 Rejowiec Fabryczny
dnia 20.01.2012 r godz. 12:15

3.Sesja otwarcia ofert:
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom 
informacje o wysokosci kwoty, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastapi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu 
ofert przekazane zastana nastepujace informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana, cena, a takze termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki 
platnosci.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawierac wszelkie koszty bezposrednie
i posrednie jakie Wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu zamówienia , zysk Wykonawcy oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty a w szczególnosci podatek VAT.
Wykonawca powinien uwzglednic w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamówienia, a szczególnie informacje i warunki podane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót.
Roboty które nie zostaly wyraznie wymienione w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym)
w zwiazku z czym nie uwidoczniono ich wyceny , a sa niezbedne dla osiagniecia rezultatów
rzeczowych okreslonych w Specyfikacjach beda uwazane za zawarte w cenach  innych
pozycji kosztorysu ofertowego i rozlozone na nich proporcjonalnie.

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami i ich     
znaczeniem procentowym:

Cena oferty - 100 % 
Sposób oceny ofert (Kryterium - CENA OFERTY) 
2. Ocena bedzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do 
najnizszych wsród zaproponowanych. Powyzsze wyliczone zostanie wg wzoru: 

  Cmin

————— x 100 pkt. x Z
  Cn

gdzie:
Cmin - cena najtanszej oferty
Cn - cena badanej oferty
Z - waga procentowa kryterium (100%).
3. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki
   rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawy.
4.Za najkorzystniejsza uwazac sie bedzie oferte, która uzyska najwyzsza ilosc punktów.

XI I . Opis sposobu obliczenia ceny:

XI I I . K ryter ia oceny ofer ty:

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie winny byc dopelnione po wyborze ofer ty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:



1.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamaw                           
Wykonawców , którzy zlozyli oferte o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty , podajac nazwe i adres Wykonawcy którego oferte
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a takze nazwy firm , siedziby i adresy Wykonawców
którzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zlozonych ofert zawierajacym
punktacje przyznana oferentom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje ,

b) Wykonawcach , których oferty zostaly odrzucone , podajac uzasadnienie faktyczne i 
prawne ,

c) Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia 
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

2.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci powyzsze
informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie .

3.Zamawiajacy podpisze umowe z wybranym Wykonawca w terminie nie krótszym niz 5 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jezeli zawiadomienie 
to zostalo przeslane faxem lub droga elektroniczna , albo 10 dni jezeli zostalo przeslane w 
inny sposób ( art.94 pkt.1 ust.2 )

Wykonawca  wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
ceny calkowitej podanej w ofercie w formie przewidzianej w ustawie .

Wedlug zalaczonego wzoru umowy ( zalacznik nr 8 )

Wykonawca który poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez 
Zamawiajacego przepisów okreslonych w ustawie PZP , przysluguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI – srodki ochrony prawnej ustawy Prawo Zamówien Publicznych .

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
2.Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
3.Zamawiajacy przewiduje ze moga wystapic zamówienia uzupelniajace o których 
mowa w art.67.1 pkt.6  w wys. do 8 % zamówienia podstawowego.
4.Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych .
5.Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie droga elektroniczna
   www.ug.rejowiec.pl  ,   wrg@ug.rejowiec.pl
6.Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walutach obcych.
7.Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej .
8.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu .
9.Zamawiajacy nie przewiduje wymagan o których mowa w art.29 ust.4 ustawy PZP

XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

XVI . Warunki umowy: 

XVI I . Srodki ochrony pr awnej : 

XVI I I . I nne postanowienia Specyfikacji  I stotnych Warunków Zamówienia .



10.Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czesci zamówienia która moze byc
           powierzona podwykonawco   

- formularz ofertowy - zalacznik nr 1
- kosztorysy ofertowe - zalacznik nr 2
- oswiadczenie o spelnieniu warunków art.22 ust.1 ustawy PZP -  zalacznik nr 3
- wykaz robót budowlanych - zalacznik nr 4
- wykaz narzedzi - zalacznik nr 5
- wykaz osób - zalacznik nr 6
-  oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst.art.24 ust.1  - zalacznik nr 7
-  wzór umowy - zalacznik nr 8

                                                                               …......................................................
                                                                                        podpis osoby uprawnionej

Rejowiec Fabryczny 09.12.2011 r

                                                                                                                             
  

                                                                                                           

XX. Zalaczniki do SI WZ :
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