
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 575412-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.  

Miasto Piotrków Trybunalski: BUDOW Ę ODCINKÓW SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD 

UL. WIERZEJSKIEJ DO 14 KK w ramach zadania „BUDOWA 

INFRASTRUKTURY W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO/UL. 

WIERZEJSKIEJ”. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, krajowy numer identyfikacyjny 

590648468, ul. Pasaż Karola Rudowskiego  10 , 97-300   Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, 

państwo Polska, tel. 447 327 796, e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 

447 327 798.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.piotrkow.pl  

Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

bip.piotrkow.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

bip.piotrkow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 



Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. 

WIERZEJSKIEJ DO 14 KK w ramach zadania „BUDOWA INFRASTRUKTURY W 

REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO/UL. WIERZEJSKIEJ”.  

Numer referencyjny: SPZ.271.26.2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  



II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: I Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 

rur PVC oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur żelbetowych / zbrojenie kl. III/ oraz 

rur kanalizacyjnych PVC. Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu B-45 z 

włazami żeliwnymi klasy D400 II Roboty towarzyszące ( przygotowawcze, ziemne, inne 

zgodnie z projektem technicznym i STWiOR): •roboty pomiarowe liniowe, •roboty ziemne, 

•próby szczelności kanałów •likwidacja istniejących kanałów przez ich zamulenie •wykonanie 

przekopów kontrolnych III Ponadto wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do: 

•zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą, • pokrycia 

kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, • wprowadzić odpowiednią organizację 

ruchu na czas budowy • przeprowadzenia niezbędnych prób i badań wynikających z 

przepisów prawa budowlanego. IV wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: • 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. • Deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 



ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. V włączenie kanalizacji 

sanitarnej do sieci miejskich wykonać w uzgodnieniu z PWiK, włączenie kanalizacji 

deszczowej do sieci miejskich wykonać w uzgodnieniu z ZDiUM VI rozpoczęcie prac należy 

zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i 

czasie ich trwania, VIII przed przystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie zapoznać się 

z protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 22.12.2016 dotyczącej uzgodnienia sytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz 

warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. 45231300-8 Rodzaj czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w szczególności: Branża instalacyjna - roboty montażowe przy wykonywaniu 

sieci kanalizacyjnych m in. z rur PVC Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę 

o pracę: Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez 

Wykonawcę jak i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności na terenie 

budowy – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Wykonawca ma obowiązek 

dysponowania do wglądu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o pracę pracowników 

wskazanych na ww. listach. Uprawnienia w zakresie kontroli spełniania wymagań 

zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Kara 

umowna za złamanie obowiązku zatrudnienie personelu na umowę o pracę lub 

uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek w wysokości 5 000 zł.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:  3   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej 

zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: a) wykaże, że wykonał co najmniej cztery 

zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające 

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: 2 zamówienia polegające na budowie 



sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości co najmniej 150.000,00 PLN każda oraz 2 zamówienia 

polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej150.000,00 zł 

każdy- wg załącznika nr 6; ALBO: b) wykaże, że wykonał co najmniej dwa zamówienia 

(wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem 

przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: 2 zamówienia polegające na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacja deszczową, o wartości co najmniej 300.000,00 PLN 

każde – wg załącznika nr 6; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 

warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zawarty w Rozdziale V pkt 3 

zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawca: Wariant wskazany w 

pkt a): wykaże że albo on sam (lub konsorcjant) albo podmiot trzeci samodzielnie wykonał 

dwie prace polegajcie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie jeden z nich musi 

wykazać że samodzielnie wykonał 2 prace polegające na budowie wodociągu. Wariat 

wskazany w pkt b): wykaże że spełnia go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców 

składających ofertę lub samodzielnie podmiot, na który powołuje się wykonawca wykazując, 

iż wykonał dwie prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacja 

deszczową. c) załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty). d) wykaże, że 

dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności 

posiadające niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: uprawnienia do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych – wg załącznika nr 7. Zgodnie z art. 22d ust 2 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. Poleganie na zasobach innych podmiotów 1. Wykonawca może w celu 



potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez 

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 2. Aktualne zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 



właściwego organu. 3. 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 potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 

aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie wykonawcy o 

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – wg załącznika nr 3 9. W przypadku 

gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie 

określonym przez zamawiającego w Rozdz. VII pkt. 1-4. 10. W przypadku polegania na 

zasobach innych podmiotów wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunek dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej zawarty w Rozdziale V pkt 3 zostanie uznany przez 

zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawca: Wariant wskazany w pkt a): wykaże że albo 

on sam (lub konsorcjant) albo podmiot trzeci samodzielnie wykonał dwie prace polegajcie na 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie jeden z nich musi wykazać że samodzielnie 

wykonał 2 prace polegające na budowie wodociągu. Wariat wskazany w pkt b): wykaże że 

spełnia go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę lub 

samodzielnie podmiot, na który powołuje się wykonawca wykazując, iż wykonał dwie prace 

polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową.  

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   

a) wykaże, że wykonał co najmniej cztery zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: 

2 zamówienia polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości co najmniej 

150.000,00 PLN każda oraz 2 zamówienia polegające na budowie sieci kanalizacji 

deszczowej o wartości co najmniej150.000,00 zł każdy- wg załącznika nr 6; ALBO: b) 

wykaże, że wykonał co najmniej dwa zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 

w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: 2 

zamówienia polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacja deszczową, 

o wartości co najmniej 300.000,00 PLN każde – wg załącznika nr 6; c) załączy dowody 

określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje 

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty). d) wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia 

publicznego osoby, w szczególności posiadające niezbędne do wykonania zamówienia 

publicznego: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych – wg załącznika 

nr 7.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   

 

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  



SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 



postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 



cena 60,00 
wydłużona rękojmia powyzej 5 lat 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 



Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY   

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w 

załączniku nr 4 do SIWZ. 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach 

wskazanych w art. 144 ustawy pzp. 2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczące 

terminu realizacji, będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią 

następujące okoliczności: 1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu 

trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu 

zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np.: zajęcie pasa 

drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestorów, uzgodnienie tymczasowego projektu 

organizacji ruch, 3) jeżeli przyczyny będące następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu 

budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miały one lub 

będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 4) 

wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 5) sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie 

konieczne, 6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 



niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 7) wystąpi niebezpieczeństwo 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 8) wystąpi brak możliwości 

wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu 

niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa, 

9) wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy 

lub niewypały , niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne 

obiekty budowlane, które skutkują lub mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Umowa może ulec zmianie w zakresie 

przedmiotu oraz innych postanowień umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności 

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych 

robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 4. W 

przypadkach wskazanych w ustępie 3 Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o 



zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawą 

do wnioskowania o zmianę umowy będzie protokół konieczności, określający zakres 

rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, 

podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zależności od 

okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim: a) przyczyny 

konieczności dokonania zmian, b) wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

c) propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub 

zmniejszenia (w przypadku robót zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, propozycję 

zmiany terminu realizacji umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2017-09-07, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

Wydruk strony
 

 
 


