
  

Ożarów: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czachów, 

Karsy, Sobów- gmina Ożarów. 

Numer ogłoszenia: 97816 - 2009; data zamieszczenia: 08.04.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow.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 kanalizacyjnej w 

miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów- gmina Ożarów.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów- gmina Ożarów. CPV 45232410-9 

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 

ścieków CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg CPV 45233222-1 Roboty budowlane w 

zakresie układania chodników i asfaltowania. 1. Rurociąg grawitacyjny z rur kamionkowych kanalizacyjnych 

glazurowanych kielichowych zgodnie z normą PN-EN 295; DN 200 mm; N-40 KN m system F z uszczelką 

typu L (KD) - 7.528,00 mb, rury powinny posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i 

Mostów 2. Rurociąg grawitacyjny z rur kanalizacyjnych PCV DN 160 mm klasy S grubość ścianki 4,7 mm 

kielichowych łączonych na uszczelki dwuelementowe zamontowane fabrycznie w kielichu rur, sztywność 

obwodowa SN = 8 KN m² - 1.239,00 mb. 3. Studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1200 mm - 215 kpl. 4. 

Studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1000 mm - 37 kpl. 5. Renowacja dróg - 6.770,00 m² (odbudowa 

nawierzchni). 6. Rurociąg tłoczny (Czachów) L= 1948,00 mb, rury i kształtki ciśnieniowe z PEM 100-

SDR11-Ø110mm warstwowe, na ciśnienie nominalne1,60 MPa PN16 do sieci wodociągowych lub 

kanalizacyjnych. Rury te muszą posiadać ściankę grubości 10 mm (w tym zewnętrzną warstwę ochronną z 

ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego. 7. Rurociąg tłoczny -Karsy-1- L= 1165,00 mb, rury i kształtki 
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ciśnieniowe z PEM 100-SDR17-Ø110mm, na ciśnienie nominalne 1,00 MPa (PN 10) do kanalizacji. Rury te 

muszą posiadać ściankę grubości 6,60 mm. 8. Rurociąg tłoczny -Karsy-2- L=865,00mb, rury i kształtki 

ciśnieniowe z PEM 100-SDR17-Ø75 mm, na ciśnienie nominalne 1,00MPa-PN10- do kanalizacji. Rury te 

muszą posiadać ściankę o grubości 4,50mm. 9. Pompowanie podziemne ścieków (roboty budowlano-

montażowe, instalacyjne, elektryczne z linią zasilającą N.N. drogi dojazdowe, ogrodzenie) - 3 kpl. 10. 

Budowa chodnika z kostki betowej. 11. Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z 

przyłączami oraz I-szą studnią zlokalizowaną w granicach pasa drogowego. Przyłącze od tej studni do 

wykonuje właściciel nieruchomości i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie zamówienia 

publicznego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść 

wadium w kwocie: 200 000, 00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, 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 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego niezależnie od tego, czy 

wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też innego 

banku. 4.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium 

wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem (operacja bezgotówkowa) na konto: Bank Spółdzielczy w Ożarowie nr 12 9423 0000 2001 0005 

3194 0001 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacyjnej w 
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miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów- gmina Ożarów. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, 

jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono 

zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie 

zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 7.Z 

zastrzeżeniem ust. 4a art. 46 ustawy PZP, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek 

Wykonawcy: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b)który został wykluczony z 

postępowania; c)którego oferta został odrzucona Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a 

którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność 

wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 8. 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 

Wykonawcy. 9. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia bankowego, Zamawiający 

żąda aby w treści dokumentu zawarty był zapis zgodnie z SIWZ rozdz. VIII pkt10 i 11. 10.Zamawiający 

zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli 

Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego o których mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złoży 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, -znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych -wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę sieci kanalizacyjnej z rur 

kamionkowych lub rur PCV, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, oraz załączą dokumenty 

potwierdzające, że robota ta została wykonana należycie, -zapewnią nadzór nad robotami przez 

wykwalifikowane kierownictwo. Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał uprawnienia 
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instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 

Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art.6, ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U z 2001 r.Nr 5, poz. 42 ze zm) 

- Zamawiający żąda gwarancji na wszystkie użyte materiały minimum 2 lata, - Zamawiający żąda 

gwarancji na wykonane roboty minimum 2 lata, - akceptują warunki i wymagania określone w 

Specyfikacji stotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia wyżej wymienionycch warunków udziału 

przez oferentów będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie 

spełnia, nie spełnia.  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wyznacza następujące 

wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę, zgodnie z ZAŁ. NR 1 

do SIWZ oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty: 1. w przypadku osób prawnych należy 

dołączyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) odpis z 

właściwego rejestru, w przypadku osób fizycznych aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

upływem terminu składania ofert) zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 2. aktualne 

wystawione nie wcześnie niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego 

naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i 

opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. aktualne 

(wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie z 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4. oświadczenie Wykonawcy, iż nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 

oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 5. oświadczenie Wykonawcy, iż 

posiada uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, (przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał przedstawienia polisy lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności). 6. wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej 

budowę sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych lub rur PCV, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 
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wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, 

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 7. wykaz 

osób jakimi dysponuje Wykonawca wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nich czynności - w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy, (jeżeli zajdzie konieczność w 

trakcie realizacji umowy, zmiany kierownika budowy, istnieje taka możliwość za zgodą Zamawiającego i 

pod warunkiem spełnienia przez nową osobę warunków stawianych w SIWZ kierownikowi budowy) 8. 

kosztorys ofertowy. 9. zakres robót powierzonych podwykonawcom 10. oświadczenie, że Wykonawca 

poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie inwestycji podczas jej realizacji (np. 

uszkodzenie linii kablowych, energetycznych, gazowych, zniszczenie plonów, ogrodzeń itp.). 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.ozarow.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 

Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej, pokój nr 31. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2009 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, pokój nr 11 

(sekretaiat). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego. 
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