
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.ceglow.pl 

 

Cegłów: Budowa sieci wodoci ągowej - etap II Wólka Wiciejowska  

Numer ogłoszenia: 149631 - 2013; data zamieszczenia : 23.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 

025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.ceglow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa sieci wodociągowej - etap II 

Wólka Wiciejowska. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. sieć wodociągowa z 

PCV Ø 160 mm wraz z przejściami przez przeszkody i uzbrojeniem - 559,00mb. 2. sieć 

wodociągowa z PCV Ø 110 mm wraz z przejściami przez przeszkody i uzbrojeniem - 846,00mb. 3. 

sieć wodociągowa z PE PN10 SDR11 Ø 160 mm wraz z przejściami przez przeszkody i 

uzbrojeniem - 636,00mb. 4. przyłącza wodociągowe z PE Ø 63 mm wraz z przejściami przez 

przeszkody i uzbrojeniem - 242,00mb. 5. przyłącza wodociągowe z PE Ø 50 mm wraz z przejściami 

przez przeszkody i uzbrojeniem - 196,00mb. 6. przyłącza wodociągowe z PE Ø 40 mm wraz z 

przejściami przez przeszkody i uzbrojeniem - 443,00mb. 7. Zakończenia typu A - 6,0 szt. 8. 

Zakończenia typu B - 14,0 szt. 9. Zakończenia typu C - 4,0 szt. 10. Studnie wodomierzowe 

betonowe Ø 1000 mm - 14,0szt. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  



• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do 10 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie 

uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju prac w zakresie robót 

ziemnych i montaŜowych. 3. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie 

odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w trybie zamówienia z 

wolnej ręki. 4. Zamówienie uzupełniające moŜe zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy 

w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, równieŜ w trakcie realizacji zamówienia 

podstawowego, jeśli zajdzie taka konieczność lub potrzeba. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  8000,00 zł (osiem tysięcy złotych) 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o na podstawie oświadczenia 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować 

zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch robót budowlanych 

polegających na budowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 300 000,00zł 



(trzysta tysięcy ) złotych brutto i długości min. 2,0km. Wartość i zakres odnosi się do 

kaŜdej z dwóch robót budowlanych . 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o na podstawie oświadczenia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do 

stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: - osobą, która będzie pełnić funkcje 

kierownika robót, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje uprawniające do kierowania 

robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń 

lub inne uprawnienia umoŜliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, 

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 400 000, 00 zł; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 

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

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone;  



• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

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

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

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

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 



wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 



wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 

do grupy kapitałowej;  

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: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1) zmiany 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie prowadzącej do zmiany przedmiotu 

zamówienia, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, w wyniku 

zaistnienia sytuacji, której nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest 

konieczna, tj. wad projektowych których Wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a które 

uniemoŜliwiają prawidłowe wykonanie umowy, ustala się następujący tok postępowania: a) gdy 

wykonanie robót z projektu zamiennego nie podwyŜszy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 

umowy: a1) obniŜenie wynagrodzenia za niewykonane roboty, a2) zlecenie wykonania robót 

wynikających z dokumentacji projektowej zamiennej, z zastosowaniem cen jednostkowych z 

kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku dla ustalenia ceny jednostkowej będą miały 

zastosowanie jako maksymalne średnie kwartalne stawki składników cenotwórczych (stawka 

robocizny netto, materiały wraz z kosztami zakupów, sprzęt, koszty pośrednie i zysk), publikowane 

w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku cen materiałów i 

sprzętu w wyŜej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych uzgodnionych z Zamawiającym, w 

oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych. W sytuacji powyŜszej aneks moŜe 

dotyczyć ewentualnego obniŜenia wynagrodzenia, jeŜeli wartość robót z pkt. a2) jest niŜsza niŜ 

wartość z pkt. a1) lub/i terminu realizacji gdy zajdzie uzasadniona konieczność. b) gdy wykonanie 



robót z projektu zamiennego podwyŜszyłoby wynagrodzenie z § 5 ust.1 umowy: b1) obniŜenie 

wynagrodzenia za niewykonane roboty; b2) wykonanie tych robót będzie przedmiotem odrębnego 

postępowania, ich wykonanie nie będzie przedmiotem niniejszej umowy. W tej sytuacji aneks 

dotyczyć będzie obniŜenia wynagrodzenia oraz terminu realizacji gdy zajdzie uzasadniona 

konieczność. 2) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

zamówienia, 3) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: z brakiem moŜliwości 

prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub działaniem siły wyŜszej w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub nieterminowym, z przyczyn niezaleŜnych od 

Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub wstrzymaniem 

prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub 

opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo 

budowlane dokumentów lub innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy 4) 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 

informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania 

zmiany umowy. 5)W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie 

danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z 

posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.ceglow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4 pok. nr 5. 

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

07.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4 pok. nr 1. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Zamawiający informuję, Ŝe zadanie współfinansowanie jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 

Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 


