
Lipnik: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami
Numer ogłoszenia: 39936 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 
8691410, 8691419, faks 015 8691754.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Gołębiów, Lipnik, Kurów. 
Wpięcie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipniku, 
wykonanie 5 szt pompowni ścieków w m. Gołębiów. Zakres prac rzeczowych składa się z 
następujących elementów: Kanalizacja grawitacyjna PVC 200 mm o długości 6419 mb Studzienki 
kanalizacyjne PVC 425 mm w ilości 150 szt. Studzienki kanalizacyjne żelbet. 1200 mm w ilości 13 
szt .Rurociąg ciśnieniowy PEHD 160 mm o długości 4567 mb. Rurociąg ciśnieniowy PEHD 125 
mm o długości 1691 mb. Rurociąg ciśnieniowy PEHD 110 mm o długości 1403 mb Rurociąg 
ciśnieniowy PEHD 90 mm o długości 90 mb Rurociąg ciśnieniowy PEHD 63 mm o długości 58 
mb Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków (polimerobeton) w ilości 5 szt. Kanalizacja 
grawitacyjna PVC 160 mm o długości 1666,5 mb Studzienki kanalizacyjne PVC 425 mm w ilości 
73 szt. Rurociąg ciśnieniowy PEHD 90 mm o długości 356 mb Zakres rzeczowy robót 
przedstawiony został w: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych /STWiORB/, w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Uwaga ! Ilekroć w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysie ślepym wskazano markę lub 
pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo 
lub równoważne, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały /charakteryzowały 
się/ wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..



II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• do 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.25.56.00-5, 45.31.71.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.05.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w 
wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie przynajmniej jednej roboty 
budowlanej w ramach jednej umowy polegającej na wykonaniu sieci 
kanalizacyjnych z minimum 1 przepompownią ścieków o wartości nie mniejszej niż 
1000000 zł Zamawiający dokona oceny spełniania niniejszego warunku na postawie 
informacji zawartych w złożonych dokumentach spełnia / nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
kanalizacyjnych oraz przynależeć do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. 
(ustawa z dnia 07.lipca 1994r. Prawo budowlane - z póź. zmianami) Warunek 
zostanie spełniony, jeżeli wykonawca w wykazie osób wykaże na stanowisko 
kierownika budowy osobę posiadającą ww. uprawnienia wraz z oświadczeniem o 
posiadaniu przez tę osobę uprawnień i przynależność do Regionalnej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dokona oceny spełniania niniejszego 



warunku na postawie informacji zawartych w złożonych dokumentach spełnia / nie 
spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. o wartości nie 
mniejszej niż 500 000 PLN

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 spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i  miejsca  wykonania  oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego,  że  roboty 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  dla  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

• opłaconą  polisę,  a  w przypadku  jej  braku inny dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• 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  ubezpieczenie  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

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  na  potencjał  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• 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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.



IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są w wzorze 
umowy w paragrafie 19. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.lipnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 23 za kwotę 150 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
01.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20.

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: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej.

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: tak


