
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.wik.krapkowice.pl 

 

Krapkowice: BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI PIETNA 

Numer ogłoszenia: 129712 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. B. Czecha 1, 47-300 Krapkowice, 

woj. opolskie, tel. 77 4078270, faks 77 4078277. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWĘ KANALIZACJI 

SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIETNA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest budowa 3 760 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach 160 - 200 mm, 1 410 mb 

kanalizacji tłocznej o średnicach 75 - 110 mm, 2 przepompownie ścieków oraz 105 szt. odgałęzień 

o średnicy 160 mm o łącznej długości 564 mb. w miejscowości Pietna. 2. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych /STWiOR/. 3. Podane w dokumentacji 

projektowej bądź w STWiOR nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, 

a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego 

samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 4. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia 

odnosi się do wskazanej normalizacji/specyfikacji technicznej, Zamawiający dopuszcza 

normalizację/ specyfikację równoważną na zasadach określonych w art. 30 ust. 1,2,4 ustawy. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.23-3, 

45.23.24.40-8. 

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: 31.03.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 35 000 PLN 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione 

w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - 

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 (tekst jednolity Dz.U z 

2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: Bank Spółdzielczy Krapkowice nr konta: 28 8884 

0004 2001 0000 0244 0001. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed 

upływem terminu na składanie ofert w kasie Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, by wadium znalazło się na rachunku 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, który nie wniesie w 

wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta 

została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w okolicznościach 

przewidzianych w art. 46 ust. 4a i art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 winien wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

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

przynajmniej jedną robotę polegającą na budowie kanalizacji, w ramach jednej umowy o 

długości nie mniejszej niż 4 km 

• 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 Wykonawca wykaże, iż dysponuje bądź będzie dysponował w wykonywaniu 

zamówienia przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, potwierdzonymi stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 lub 

12a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156, poz. 

1118 z 2006r. ze zmianami), lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, z wykazaniem co najmniej 3 lat doświadczenia na 

stanowisku kierownika budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

nie mniejszej niż 1 mln. zł. lub polegać na zasobach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

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 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; 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 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 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; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 zasoby 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.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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) 

9.1 Kosztorys ofertowy, sporządzony w sposób określony w dziale III SIWZ-Opis sposobu 

obliczenia ceny oferty. 

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.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 

Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: a) wystąpienia w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy : istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej 

/zgłoszonych przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez 



Zamawiającego/, których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia 

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich 

wykonania spowoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia podstawowego - co 

pociąga za sobą potrzebę przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego, 

dopuszcza się wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o termin 

niezbędny do wykonania tych robót, b) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy 

spowodowany zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, pogodowych, 

a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych 

w niej warunkach, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy - dopuszcza się wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy o niezbędny termin niezbędny, jednak że nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2015r. 

c) wystąpienia w trakcie realizacji umowy konieczności usunięcia drzew oraz załatwieniem 

wszystkich formalności zaistniałych w trakcie ich usuwania. d) gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w 

tym podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, 

określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości, e) zmiany podwykonawcy, 

wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na 

Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca 

powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli wykonawca 

wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wik.krapkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Czecha 1 47-300 Krapkowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

05.05.2014 godzina 14:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Czecha 1 47-300 

Krapkowice w księgowości. 

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: Zamawiający zamierza realizować zamówienie przy 



współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 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 

 
 


