
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.urzad.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

 

Przywidz: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości 

Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i 

Piekło Dolne., woj. pomorskie. 

Numer ogłoszenia: 424154 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, tel. 

058 6825146, faks 058 6825225. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią 

wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne., woj. pomorskie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w 

miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości 

Trzepowo i Piekło Dolne., woj. pomorskie. 2. Zakres rzeczowy prac: Zakres prac obejmuje 

pierwszy, podstawowy etap związany z realizacja zadania inwestycyjnego jw. Przedmiotem 

zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków 

i przyłączami kanalizacyjnymi dla potrzeb istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

wolnostojącej wraz z podstawową zabudową usługową , w miejscowościach Trzepowo i Borowina 

gm. Przywidz . Równolegle w ramach całego zadania przewidziana jest do realizacji sieć 

wodociągowa na trasie Trzepowo -Trzepówko oraz Trzepowo wybudowanie Piekło Dolne . Ogólna 

koncepcja zakłada likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych i odprowadzenie ścieków 

sanitarnych z istniejącej zabudowy mieszkaniowej do gminnej mechaniczno - biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Przywidzu . Przewiduje się następujące etapowanie : - ETAP I ( zlewnia 

PS1 ) - układ grawitacyjny kolektora KS-1 z przyłączami do posesji w miejscowości Trzepowo ze 

zrzutem ścieków rurociągiem tłocznym ksT-1 z rur PE 110 mm z proj. przepompowni głównej Ps1 

do istniejącej przepompowni zbiorczej , zlokalizowanej na działce Nr 121/4 o. Przywidz przy ul. 

Grabowskiej ( droga powiatowa ) w Piekle Dolnym . - ETAP II ( zlewnia PS2 ) - układ 

grawitacyjny kolektora KS-2 z przyłączami dla posesji w miejscowości Borowina ze zrzutem 

ścieków do projektowanej przepompowni PS-2 i dalej rurociągiem tłocznym ksT-2 z rur PE 90 mm 

do studni rozprężnej SR2 na układzie grawitacyjnym KS-1.2 związanym ze zlewnią Ps-1 . - ETAP 

III ( zlewnia PS3 ) - układ grawitacyjny kolektora KS-3 z przyłączami dla posesji w miejscowości 

Trzepówko ze zrzutem ścieków do projektowanej przepompowni PS-3 i dalej rurociągiem tłocznym 

ksT-3 z rur PE 90 mm do studni rozprężnej SR3 na układzie grawitacyjnym KS-1.2.4 w Trzepowie . 

Projektowany wodociąg obejmować będzie dwa odcinki sieci wodociągowej rozgałęźnej : 

http://www.urzad.przywidz.pl/zamowienia-publiczne


Trzepowo - Trzepówko oraz Trzepowo - Piekło Dolne pokrywające się z przebiegiem sieci 

kanalizacyjnej , głównie tłocznej ( wspólny wykop ) . Zadanie umożliwi zasilenie w wodę z 

wodociągu publicznego punktów poboru wody przy projektowanych przepompowniach ścieków 

oraz części posesji i działek budowlanych nie objętych dotąd zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na 

terenie sołectwa Trzepowo. Zakres prac obejmuje: -sieć kanalizacyjną grawitacyjną DN/OD 

200mm i 160mm z rur PCV o łącznej długości 4437m, -rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej z rur 

PE DN/OD 110 i 90mm o łącznej długości 4603m, -przepompownie ścieków z zagospodarowaniem 

terenu, zasileniem elektro- energetycznymi i AKPiA- 3 kpl, -sieci wodociągowe z rur PE DN/OD 

110 i 90mm o łącznej długości 2851 m, z odgałęzieniami / przyłączami wodociągowymi ( 6 kpl), -

odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach sieciowych ok. 11.270m2, w tym 11.000m2 dróg 

gruntowych (żwirowych).. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 

45.23.24.10-9, 43.53.10.00-0, 45.34.00.00-2, 45.23.21.52-2, 45.11.12.40-2, 45.23.32.60-9, 

45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

31.01.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 90 000 złotych 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 

niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jako wykonawca lub 

podwykonawca roboty budowlane polegające na wykonaniu co najmniej trzech robót, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia o wartości 4 000 000,00 brutto łącznie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez 

Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek dotyczący 

dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym 



Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

- instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych bez ograniczeń - instalacyjnej w zakresie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 000 

000 zł obejmujące okres realizacji zamówienia lub złoży zobowiązanie, że 

ubezpieczy się i przez cały okres realizacji zamówienia będzie posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 000 

000 zł. wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami 

niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

przedmiotowego zamówienia. 3. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o 

informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, określonych w 

rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 4. Wykonawcy, którzy 

nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zostaną 

wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

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

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 



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

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

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

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 

robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

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

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

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

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

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

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

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

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.urzad.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
www.urzad.przywidz.pl/zamowienia-publiczne. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7; 83-047 Przywidz pok.2.4. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 

 


