
Ogłoszenie nr 506109-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.  

Gmina Modliborzyce: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne i sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” formule zaprojektuj i wybuduj. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 

rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzenie energii”  

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: ZAMAWIAJĄCY  

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: Gmina Modliborzyce, krajowy numer identyfikacyjny 

83040960800000, ul. ul. Piłsudskiego  63 , 23310   Modliborzyce, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. 158 715 079, e-mail modliborzyce@wp.pl, faks 158 717 102.  

Adres strony internetowej (URL): www.modliborzyce.pl  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 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  

www.modliborzyce.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.modliborzyce.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:  

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca  



Adres:  

Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63,23-310 Modliborzyce  

 

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: „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Kalenne i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” formule 

zaprojektuj i wybuduj.  

Numer referencyjny: INW.271.1.1.2018  

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:  

Tak  

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

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
2  

 

 

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: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne i sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Słupie” formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres niniejszego zadania 

inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń oraz 

wykonanie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 

Modliborzyce. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w: 

Załączniku Nr 7A Część 1 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne 

Załączniku Nr7B Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie 

2.2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z 

podziałem na dwie części.2.3.Rozwiązania równoważne. W przypadku wystąpienia w 

programie funkcjonalno – użytkowym nazw producenta produkty (znaki towarowe), mają 

charakter przykładowy, można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie 



zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 2.4. Zamawiający dopuszcza korzystanie z 

podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym 

Załącznik Nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w 

przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 

budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić 

podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz 

płatności określone są we wzorze umowy. 2.5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone 

zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą 

załącznik do umowy (Załącznik Nr 6A i 6B). Minimalny wymagany okres gwarancji na 

dokumentacje projektową i roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole 

odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie 

przedłużając okres minimalny do 60 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i 

badania ofert na zasadach określonych w rozdziale 12 do SIWZ - KRYTERIA OCENY 

OFERT Wykonawca składając ofertę akceptuje kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik do 

umowy (Załącznik Nr 6A i 6B) w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia 

zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. Minimalne okresy gwarancji: 1) Na wykonaną 

kompletną Dokumentację Projektowo a także odrębnie dla poszczególnych projektów 

objętych tą dokumentacją, na okres 36 miesięcy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej 

stosownym protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej 

dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią 

się żadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka 

cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub całości inwestycji. W przypadku, 

gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości użytkowej lub technicznej dokumentacji, 

koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca. 2) Na roboty budowlano-montażowe – minimum 

36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. 3) Na 

dostarczone materiały i urządzenia – gwarancje rozszerzone- jednak nie mniej niż 36 

miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji 4) 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, w tym 

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na okres równy 

okresom gwarancji. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:  w dniu następnym 

licząc od daty dokonanego odbioru danego elementu (etap 1-dokumentacja, etap 2 roboty 

budowlano-montażowe, na dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia), a w przypadku, 

gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego 

po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad,  dla wymienianych materiałów i 

urządzeń z dniem ich wymiany. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji 



lub rękojmi na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie 

określonym w tiret drugim, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 2.6. Zamawiający na 

podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.) następujące czynności: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace 

fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. (obowiązek ten nie dotyczy 

sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samo zatrudnienia jako podwykonawcy). 

2.7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 2.6. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania 

oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia. 2.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu − 

Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2.9. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45232150-8 

71322200-3 

45100000-8 

45231000-5 

45232000-2 

71322000-1 

71320000-7 

45000000-7 

45111200-0 

45232410-9 

45255600-5 

45232400-6 

45231300-8 



45450000-6 

45232000-2 

45232460-4 

 

 

II.6) Całkowita wartość 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:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-15  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 4.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 4.1.3.1.Wykonawca 

ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Jako spełniający warunki 

udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie ww. warunku 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: a) w zakresie dla 

części 1 zamówienia: co najmniej (1) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, 

rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł 

brutto. b) w zakresie dla części 2 zamówienia co najmniej (1) jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 

nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto. 4.1.3.2.Wykonawca musi wskazać osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za projektowanie i kierowanie 

robotami budowlanymi - legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do 



wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 

dysponuje: W zakresie projektowania:  jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych, bez ograniczeń, dotyczy części 1 i 2 zamówienia. W zakresie wykonywania 

robót:  jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy branży sanitarnej posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dotyczy części 1 i 2 

zamówienia. Uwaga: 1. Osoby muszą posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa. 2. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 

właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 3. Wartości podane 

w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o 

ich wykonanie. 4.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunki określone 4.1.3. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie. 4.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane (jeżeli dotyczy). 4.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” 

o której mowa w pkt 4.3. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 4.4.1. wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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; 4.4.2. zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy; 4.4.3. z 

zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 

przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;  zakres i okres udziału innego podmiotu 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  informacja czy podmiot, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w 

formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 



notariusza) należy dołączyć do oferty.  

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) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.tj.: 5.3.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z 

załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 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 – wg wzoru stanowiącego 

Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 5.3.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 



zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego 

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.5.4.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których 

mowa w 5.1.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 5.5.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.6.W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach 

których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.7.Oświadczenia dotyczące 

wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia (tj. dokumenty wskazane w pkt 

4.1.3. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.4.1 i 4.4.3 SIWZ należy złożyć w formie oryginału. 

5.8.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 5.9.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 4.1.3. SIWZ w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, są sporządzone w języku obcym, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

ich tłumaczenia na język polski. 5.10.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu , o których mowa w Rozdziale 4 pkt 4.1.3. SIWZ, które znajdują się w 

posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 

dokumentów, o ile są one aktualne.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 



oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 

Nr 3 do SIWZ. 5.17.Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11., w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

6.1.Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert w wysokości: Część 1 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Część 2 - 10 

000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 6.2. Wadium może być wnoszone w 

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 (Dz. U. 2014 

poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w 

Modliborzycach nr konta: 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035 z dopiskiem „Wadium – 

………………….Części nr …...”Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu 

potwierdzającego dokonanie przelewu. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę 

uznania rachunku Zamawiającego. 6.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji 

lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania 

ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-

310 Modliborzyce, piętro - sekretariat - pokój nr 2 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją 

nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenia Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedziby, 

 kwotę gwarancji,  termin ważności gwarancji w formule: „od dnia….- do dnia ..”, 6.6. 

Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane 

pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.6.1. 

gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone 

w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 6.6.2. okres ważności gwarancji 

będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 6.7.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, 

o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z 

Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.7.1. poręczenie będzie zawierało 

wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

Prawa Zamówień Publicznych, 6.7.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin 

odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 6.8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w 

SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 6.9. 



Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert. 6.10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 46 ust 1-4 ustawy Pzp. 6.11.Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp) 6.12.Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

6.12.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 6.12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; 6.12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp). 6.13. Zasady wnoszenia 

wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium 

oraz wnoszenia nowego wadium w przypadku określonych w ustawie.  

 

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  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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)  

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 

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową oraz 

wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały  
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:  

16.1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6A i 6B do SIWZ. 16.2. Z wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. Przewidywane zmiany 

umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącą integralną część SIWZ. 1. Oprócz 

przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a) w przypadku wykonywania 

innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, 

Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o 

okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy 

również wypadków drogowych powstałych w strefie robót – zmiana terminu w zakresie ściśle 

związanym z występującymi przeszkodami b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót (w szczególności w skutek zmian umowy 

wprowadzonych na odstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana terminu w zakresie 

koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń c) w przypadku wystąpienia siły wyższej 

(tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez 

burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa 

globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w 

terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót – zmiana zakresu świadczenia i 

terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami d) w przypadku 

długotrwałego (powyżej 5 dni roboczych) utrzymywanie się warunków atmosferycznych nie 

pozwalających na technologiczne prowadzenie prac (zgodnie z wymaganiami norm lub 



specyfikacji technicznych) – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi 

przeszkodami (w pierwszej kolejności wykonawca powinien zmienić harmonogram prac i 

przesunąć prace na inny okres umożliwiający ich wykonanie) e) w przypadku braku dostępu 

Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami 

mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi - – zmiana terminu w zakresie ściśle 

związanym z występującymi przeszkodami f) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron – zmiana zakresu świadczenia i terminu w 

zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami g) w przypadku wystąpienia 

przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, 

przeszkody geologiczne i archeologiczne) – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie 

ściśle związanym z występującymi przeszkodami h) przedłużającej się procedury uzgodnień 

lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi 

przeszkodami i) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, j) przedłużające się uzgodnienia z właścicielami 

nieruchomości dotyczące uzgadniania przebiegu trasy sieci wodno – kanalizacyjnej na etapie 

projektowania, wydawania pozwolenia na budowę lub innych uzgodnień związanych z 

realizowaną inwestycją – zmiana terminu 2. Przesunięcie terminu będzie musiało być 

szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy 

i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 3. Zamawiający na 

podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: a) 

stawki podatku VAT, b) minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego 

do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. 

Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów 

wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie 

do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia 

żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku. 6. Wykonawca zobowiązany 

jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania 

jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 



inwestorskiego. 7. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do 

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 8. Wszelkie zmiany umowy są 

dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie 

pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 9. W razie wątpliwości, 

przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: danych związanych z 

obsługą administracyjno- organizacyjną (np. zmiana nr rachunku bankowego), danych 

teleadresowych, danych rejestrowych oraz zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego 

uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę. 10. Zamawiający jest uprawniony 

do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.  

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: 2018-01-31, godzina: 10:00,  

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  

> Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.  

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:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne  

1) 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:2.2.1.1.Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej 



w min. 4 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w 

zakresie umożliwiającym Zamawiającemu uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację 

przedmiotu zamówienia (pozwolenia na budowę) oraz zgłoszenia rozpoczęcia robót 

budowlanych we właściwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Projekt dokumentacji 

powinien spełniać wymagania określone z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z póżn. 

zm. Ponadto projekt budowlano- wykonawczy sieci wodociągowej należy opracować w 

oparciu o warunki techniczne wydane przez użytkownika sieci wodociągowej. Wymagany 

zakres prac projektowych:  dokonanie wizji lokalnej,  inwentaryzacja istniejącej 

infrastruktury i pomiary kontrolne,  uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz 

z wypisami z rejestru gruntów obejmującymi planowany teren inwestycji oraz działki 

przylegające,  uzyskanie warunków technicznych do projektowania we właściwym 

przedsiębiorstwie wodociągowej-kanalizacyjnym,  uzyskanie decyzji na umieszczenia 

urządzenia w pasie drogi powiatowej uzyskanie opinii ZUDP oraz wszystkich wymaganych 

prawem uzgodnień,  uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP lub w przypadku jego braku – 

decyzji o warunkach zabudowy,  opracowanie części technicznej projektu budowlanego 

(opis+ rysunki+ uzgodnienia),  uzgodnienie projektu w zakresie przejścia przez dz. Nr 

223,233/1 wraz z zezwoleniem wejścia w teren i ewentualnym pozwoleniem wodnoprawnym, 

 uzgodnienie projektu w innych jednostkach w których uzgodnienie wymagane będzie do 

realizacji przedmiotu zamówienia,  uzyskanie zezwolenia wejścia w teren (przekroczenia) 

drogi powiatowej N 2815L – w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Modliborzycach,  

uzyskanie zezwolenia wejścia w teren (przekroczenia) drogi powiatowej Nr 2815L w 

posiadaniu Urzędu Miejskiego w Modliborzycach,  uzyskanie zezwolenia wejścia w teren 

dz. 233/1; dz. nr 233 – w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Modliborzycach,  uzyskanie 

zezwolenia wejścia w teren działek 256,257,258.218/1 – w posiadaniu Urzędu Miejskiego w 

Modliborzycach,  złożenie do Zamawiającego kompletnego projektu w formie 

elektronicznej oraz w min. 4 egzemplarzach w wersji papierowej, zawierającego część 

techniczną i formalną wraz w ww. uzgodnieniami, kopią uprawnień projektanta i 

sprawdzającego, kopia aktualnego zaświadczenia Izby Inżynierów projektanta i 

sprawdzającego,  Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu budowlanego oraz 

prawomocną decyzję pozwolenia na budowę oraz decyzję o pozwolenie na użytkowanie, 

zgodnie z zapisami w decyzji pozwoleniu na budowy,  Wykonać harmonogram realizacji 

inwestycji, płatności, projektu organizacji robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(bioz), plan zapewnienia jakości i wykonanych robót budowlanych oraz inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą. 2.2.1.2. Zamawiający oczekuje, że w ramach projektowanego 

zadania zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu sieci 

wodociągowej. Budowa sieci wodociągowej planowana jest na działkach (orientacyjny 

przebieg wodociągu) nr 39,38,37, 

25,26,24/1,63/4,63/1,64/1,66,68,122/2,135/3,139/3,78,77,76,71/1,75,212,256,257,258,218/1,2

49,247,228,227,231,237/6,243,229,223,233/1 obręb Kalenne (droga wewnętrzna + działki 

gminne, powiatowe, prywatne, nadleśnictwa Janów Lubelski, WZMiUW Lublin). Włączenie 

do istniejącej komunalnej sieci wodociągowej na dz. nr 243 w msc. Krasonie zgodnie z 

uzyskanymi warunkami technicznymi. Należy zaprojektować wykonanie przyłączy jedynie na 

granicy działek prywatnych właścicieli wg wskazań Zamawiającego oraz hydrantów 

przeciwpożarowych nadziemnych. Orientacyjna długość sieci wodociągu 3200 mb oraz 

przyłączy wodociągowych 400 mb. Ostateczna długość sieci wodociągowej zostanie ustalona 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w dokumentacji projektowej. Właścicielem i 

jednostką eksploatującą sieć i zaopatrującą w wodę jest Urząd Miejski w Modliborzycach. 

Budowę wodociągu z uwagi na przebieg przez Lasy Państwowe oraz działki prywatne należy 



wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego w 90%, a pozostałą część metodą 

wykopu tj. 10%.Wykonanie budowy sieci wodociągowej ma zapewnić dostawę wody dla 

potrzeb konsumpcyjnych i sanitarno-higienicznych mieszkańców w wodę oraz dla potrzeb 

ochrony przeciwpożarowej. Sieć powinna pracować w sposób ciągły w okresie całego roku z 

czego wynika, że jej zagłębienie w gruncie powinno być poniżej głębokości przemarzania 

gruntu (przykrycie 1,70m). Sieć wodociągowa powinna zapewnić możliwość przyłączenia do 

niej w okresie późniejszym gospodarstw domowych na projektowanym odcinku. 

Projektowana sieć ma być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

oraz w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. Cel ten zrealizowany zostanie po wybudowaniu stałego, zbiorczego wodociągu 

umożliwiającego pobór wody z sieci wodociągowej na dz. 243 obrębie Kalenne. Wymagania 

z zakresu prac wykonawczych (budowy) oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia dotyczące materiałów zostały szczegółowo opisane za pomocą 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego („PFU”) – Załącznik Nr 7A do SIWZ, i wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik Nr 6A do SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232150-8, 71322200-3, 45100000-8, 45231000-5, 

45232000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-11-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową oraz 

wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały  
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:6.1.Składający ofertę Wykonawca winien wnieść 

wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 1 - 2 000,00 zł (słownie: 

dwa tysiące złotych 00/100)  

 

Część nr:  2 Nazwa:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie 

1) 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:2.2.2. Przedmiot zamówienia dla Części 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Słupie ma na celu uzbrojenie części miejscowości Słupie w infrastrukturę 

sanitarną i podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej zabudowanych nieruchomości 

korzystających obecnie z bezodpływowych zbiorników na ścieki. Zapewni to powiększenie 

liczby korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Modliborzyce co wpłynie 

na likwidację szamb, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. 



Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę: 2.2.2.1. Opracowanie dokumentacji 

projektowej tj. sporządzenie: 1) Projektów budowlanych opracowany w zakresie niezbędnym 

do uzyskania pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej z uzyskaniem 

wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu 

wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, 

uzgodnienie ZUDP (Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i Uzbrojenia 

Terenu) i wizje lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie 

niezbędne branże. 2) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i 

innych niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: badania gruntowo-wodne na 

terenie objętym inwestycją; dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskania w imieniu własnym 

lub zamawiającego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 

zaprojektowania, wbudowania i uruchomienia. 3) Projektu wykonawczego dla celów 

realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze będące uszczegółowienia dla potrzeb 

wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych 

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. 4) Dokumentacji powykonawczej m.in. z: - naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy; - inwentaryzacją geodezyjna 

wykonanych sieci; - szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do punktów 

stałych w terenie. Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą 

zgodne z polskim Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz tych „Dokumentów Wykonawcy” w wersji 

roboczej w celu uzgodnienia, sprawdzenia do akceptacji przed złożeniem ich do 

odpowiednich instytucji. „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie niezbędne 

uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę),Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. 

2.2.2.2.Wykonanie robót budowlanych poprzez wbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi i podłączeniami do budynków mieszkalnych. Sieć 

kanalizacyjna gminy ma charakter rozdzielczy. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe są 

odprowadzane poprzez układ kanałów do kolektora głównego i trafiają do Oczyszczalni 

ścieków, gdzie zostają poddane procesowi oczyszczenia. Sieć kanalizacyjna powinna 

zapewnić odbiór ścieków od dostawcy – użytkowników. Projektowany odcinek kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowany zostanie w działkach prywatnych, drogach gminnych oraz w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 857 Modliborzyce-Zaklików. Przewidziano dwa włączenia 

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:  Działka 152/2 – włączenie do istniejącej 

studzienki DN1200 na kolektorze sanitarnym DN300 kanalizacji sanitarnej,  Działka 165 – 

włączenie do istniejącego kolektora sanitarnego DN300 (nabudowanie studzienki DN1200 na 

istniejącym kolektorze sanitarnym). Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych 

zamówieniem Zamawiający wstępnie określił ilość oraz szacunkowe długości sieci 

kanalizacji sanitarnej. Przedstawione poniżej średnice, ilości oraz długości mają umożliwić 

wycenę prac projektowych i robót budowlanych do oferty Wykonawców.  Kanalizacja 

sanitarna grawitacyjna DN 200- 2328,5 mb  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 160- 

317,5 mb  Studnie betonowe DN 1200 – 15 szt.  Studnie rewizyjne DN 400/425 – 74 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał za pomocą Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik Nr 7B do SIWZ i wzorze umowy 

stanowiącym załącznik Nr 6 B.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 71322000-1, 71320000-7, 45000000-7, 



45111200-0, 45232410-9, 45255600-5, 45232400-6, 45231300-8, 45450000-6, 45232000-2, 

45232460-4 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-01-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową oraz 

wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały  
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:6.1.Składający ofertę Wykonawca winien wnieść 

wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 2 - 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

 

 

Burmistrz Modliborzyc 

 

mgr inż. Witold Kowalik 

 

 


