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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce , Wawrzeńczyce 57, 32-

125 Wawrzeńczyce, woj. małopolskie, tel. 0-12 2874003, 2874007, faks 0-12 2874003, 

2874007. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik 

Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz dokonanie 

niezbędnych na etapie projektowania uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę 

kanalizacji sanitarnej odrębnie dla miejscowości (zlewni) Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, 

Tropiszów (część zachodnia) - w ramach I etapu kanalizacji gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o studium wykonalności inwestycji 

pn. Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce z grudnia 2012r. opracowane przez Firmę Projektowo-Budowlano-Handlową 

EKO-PBH Sp. z o.o. Kraków oraz w oparciu o Program kanalizacji sanitarnej dla Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce z etapowaniem inwestycji i kosztów z czerwca 2004r. opracowany 

przez w/w Firmę. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywanego zamówienia 

należy: 1) Opracowanie i aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:1000 z 

pełną geodezyjną inwentaryzacją wszystkich obiektów podziemnych i naziemnych, oraz 

http://www.igwa.pl/


aktualnym stanem własności. Podkłady winny zawierać granice i aktualną numerację działek 

wchodzących w obszar opracowania. 2) Ustalenie właścicieli działek i numerów 

ewidencyjnych działek, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami oraz działek na których będą lokalizowane pompownie. 3) Sporządzenie wykazu 

wszystkich działek oraz wypisów z rejestru gruntów działek, przez które przebiegają trasy 

projektowanej sieci kanalizacyjnej z przyłączami (w przypadku niezgodności pomiędzy 

wypisem z rejestru gruntów a faktycznym stanem własności lub użytkowania, należy 

wyjaśnić zaistniałe niezgodności). 4) Uzyskanie pisemnych zgód na wejście w teren od 

właścicieli działek przez teren których przebiegać będzie sieć, przyłącza, oraz na których 

będą lokalizowane pompownie - niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, a także 

uzyskanie odrębnych pisemnych zgód właścicieli działek przyległych do terenów 

lokalizowanych pompowni. 5) Opracowanie geotechnicznych badań warunków gruntowo - 

wodnych dla przedmiotowego zadania. 6) Wykonanie Projektów Budowlano - 

Wykonawczych przedmiotowego zadania. Projekty winny zawierać wszelkie niezbędne 

uzgodnienia (w tym: Zakład Gazowniczy w Krakowie, Zakład Energetyczny ENION S.A. 

Kraków, Telekomunikacja Polska S.A., Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie, 

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w 

Krakowie, Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie - 

Archeolog, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie). 7) Opracowanie dla w/w 

projektów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów 

inwestorskich, przedmiarów robót - w rozbiciu na poszczególne elementy zakresu 

rzeczowego. 8) Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień niezbędnych 

do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Uzyskanie wszystkich decyzji, 

uzgodnień i opinii na etapie projektowania, opracowanie operatów wodno - prawnych, 

uzyskanie pozwoleń wodno -prawnych, uzyskanie pozwoleń właściwych zarządców dróg na 

przejścia przez drogi oraz sporządzenie innych opracowań niezbędnych do uzyskania 

pozwoleń na budowę. 10) Uzyskanie prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty 

budowlane i udzielających pozwolenia na budowę. 11) Opracowanie w wersji elektronicznej 

pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z możliwością odczytu w plikach JPG , PDF, 

WORD wg wymagań zawartych w ust. 3 pkt 5 niniejszego rozdz. 3. Uwagi dotyczące 

zamówienia i jego realizacji: 1). Wykonawca opracuje dokumentację techniczną na realizację 

inwestycji zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie normatywami oraz uzyska 

wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, zgody i pozwolenia. Na każdym etapie prac 

projektowych Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać projekt z Zamawiającym. Przed 

złożeniem wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędne jest uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego co do zastosowanych rozwiązań projektowych zawartych w 

dokumentacji. 2). Dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiary robót należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. 

zm.), odpowiadać postanowieniom art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2013r. poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. z 1995r., Nr 25 poz. 133), Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881). Przedmiary robót powinny zawierać zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 



odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych, oraz kody robót określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). 

3). Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - metodą kalkulacji uproszczonej i 

szczegółowej. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich w każdym przypadku musi być 

poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót. 4). Dokumentacja, w tym wszystkie 

opracowania branżowe i kosztorysowe winny być podpisane przez osoby je wykonujące i 

sprawdzające oraz opatrzone informacją o stosownych, wymaganych prawem uprawnieniach 

tych osób. 5). Opracowaną dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach trwale oprawionych odrębnie dla 

każdej z miejscowości. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych należy przekazać w trzech egzemplarzach w wersji 

papierowej dla każdej z miejscowości oraz w wersji elektronicznej na płytach CD (w formie 

plików *.pdf, *.doc). Kompletne dokumentacje projektowe odrębnie dla każdej z 

miejscowości należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie 

CD (część tekstową w formacie WORD, rysunki w JPG). 6). Wykonawca dokumentacji 

przyjmie wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa 

obarczona będzie wadami zmniejszającymi jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla 

którego została opracowana, a w szczególności Wykonawca odpowiadać będzie za 

rozwiązania zawarte w projekcie, niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących 

normatywach oraz przepisach techniczno-budowlanych. 7). Przy odbiorze dokumentacji 

Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, a wszystkie jej wady i braki Wykonawca będzie usuwał z inicjatywy własnej 

bądź na żądanie Zamawiającego. Czynności, o których mowa wyżej Wykonawca będzie 

realizował w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego ww. zakres rzeczowy - bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 8). Wykonawca udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących 

projektu i zawartych w nim rozwiązań. 4. Wykonawca jest zobowiązany do jednokrotnej, 

bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na podstawie pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 5. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia nadzoru autorskiego w pełnym zakresie w trakcie realizacji 

zadań objętych projektami budowlanymi wykonanymi w ramach niniejszej umowy, w oparciu 

o ustalenia zawarte z Zamawiającym w odrębnej umowie. 6. W ramach realizacji zamówienia 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1) 5 (pięć) kompletnych egzemplarzy projektów 

budowlano - wykonawczych odrębnie dla każdej z miejscowości wraz z prawomocnymi 

decyzjami o pozwoleniu na budowę. 2) 3 (trzy) kompletne egzemplarze kosztorysów 

inwestorskich i przedmiarów robót (kosztorysów nakładczych - ślepych) sporządzonych 

odrębnie dla każdego z zadań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 

1389). Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny uwzględniać wszystkie nakłady (w 

tym m.in. ewentualne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego). 3) Udokumentowane 

zgody wszystkich właścicieli: - działek na przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej i 

umieszczenie przyłączy kanalizacyjnych w gruncie (dotyczy nieruchomości, przez które 

przebiegać będzie sieć kanalizacyjna z przyłączami domowymi); - działek na których będą 

lokalizowane pompownie; - działek przyległych do terenów lokalizowanych pompowni; 4) 

Podkłady geodezyjne - matryce czyste - po wykorzystaniu ich do celów projektowych. 5) 



Wszelkie wymagane przepisami dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

przedmiotowej inwestycji. 6) Płytę CD z opracowaną wersją elektroniczną pełnej 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej z możliwością odczytu w plikach JPG, PDF, 

WORD wg wymagań zawartych w ust. 3 pkt 5. 7. UWAGI: 1) Przedmiotową dokumentacje 

należy wykonać w poszczególnych tomach wg zestawień jak niżej: TOM 1 -OŚ. 

POBIEDNIK MAŁY Pompownia ścieków PTK z rurociągami tłocznymi (tranzyt do systemu 

m. Krakowa) Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 elektryka; Część 3 

zagospodarowanie, zazielenienie, ogrodzenie; Część 4 renowacja (rekultywacja); Część 5 

przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 6 specyfikacja techniczna wykonanie i 

odbioru robót budowlanych. TOM 2 - OŚ. POBIEDNIK MAŁY Kanalizacja sanitarna; 

odcinki PTK-P16, PTK-P1-P2, P1-P17, P2-A Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 

renowacja; Część 3 przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 4 specyfikacja techniczna 

wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 3 - OŚ. MORGI Pompowania ścieków PM z 

rurociągiem tłocznym (odcinek PM-M1-M2-P16) Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 

elektryka; Część 3 zagospodarowanie, zazielenienie, ogrodzenie; Część 4 renowacja; Część 5 

przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 6 specyfikacja techniczna wykonanie i 

odbioru robót budowlanych. TOM 4 - OŚ. MORGI Kanalizacja sanitarna; odcinki PM-M1-

M2, M1-M3, PM-M4 Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 renowacja; Część 3 

przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 4 specyfikacja techniczna wykonanie i 

odbioru robót budowlanych. TOM 5 - OŚ. POBIEDNIK WIELKI Kanalizacja sanitarna; 

odcinki P2-P3-P4-P5-P6, P5-P8, P3-P15-P10-P11-P12, P11-P13, P10-P9, P15-P14 Część 1 

technologia, konstrukcja; Część 2 renowacja; Część 3 przedmiar robót i kosztorys 

inwestorski; Część 4 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 

6 - OŚ. TROPISZÓW Pompownia ścieków PT z rurociągiem tłocznym (odcinek PT-P6) 

Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 elektryka; Część 3 zagospodarowanie, 

zazielenienie, ogrodzenie; Część 4 renowacja; Część 5 przedmiar robót i kosztorys 

inwestorski; Część 6 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 

7 - OŚ.TROPISZÓW Kanalizacja sanitarna; odcinki PT- P7, PT-T1-T2-T3-T4, T1-T7, T2-T8, 

T3-T6, T3-T5,T4-Tz8-Tz5-Tz6 Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 renowacja; Część 3 

przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 4 specyfikacja techniczna wykonanie i 

odbioru robót budowlanych. TOM 8 - PRZYŁĄCZA DOMOWE Część 1 - oś. Pobiednik 

Mały; Część 2 - oś. Morgi; Część 3 - oś. Pobiednik Wielki; Część 4 - oś. Tropiszów. TOM 9 - 

GEOLOGIA TOM 10 - MAPY GEODEZYJNE (SYT.-WYS.) - 1xKOMPLET WERSJE 

PAPIEROWA+ CD 2) Wytyczne dla nowoprojektowanych pompowni ścieków: 1. W miarę 

możliwości dla każdej pompy stosować oddzielny rurociąg tłoczny. 2. Dobór pomp o 

możliwie dużym przelocie swobodnym. 3. Minimalna średnica komory czerpnej pompowni 

2,0 m (ze względów eksploatacyjnych). 4. Zakres pracy pomp pomiędzy załącz, wyłącz 

powinien wynosić min. 1m mierzony między dnem rury wlotowej kanalizacji do czerpni a 

wierzchem silnika pompy. 5. Z powodu wprowadzenia jednolitego systemu zamknięć na 

obiektach (szafa sterownicza, brama, furtka, kapy) należy zastosować zamknięcia firmy: 

ABLOY (kontakt: AJS GRUPA ul. Tunelowa 57, 40-750 Katowice, tel. +48 32 609 90 80) 

lub równoważne. 6. Stosowanie prowadnic rurowych (nierdzewnych) do opuszczenia pomp 7. 

Wszystkie elementy metalowe wewnątrz komory czerpnej pompowni w wykonaniu ze stali 

nierdzewnej. (drabinki, haczyki, śruby mocujące itp.). 8. Szafa sterownicza na fundamencie 

betonowym o wysokości (w zależności od ukształtowania terenu) zabezpieczającej przed 

zalaniem wodami powierzchniowymi (w okresie deszczowo- powodziowym). 3) Pozostałe 

wytyczne dla projektowanego zadania: a) sieć kanalizacyjna - rury kamionkowe 

glazurowe/np. KERAMO/ Ø20 w spadku min. i=0,005-0,004; Ø25 w spadku min. i=0,004-

0,003; Ø30 w spadku min. i=0,003-0,002; Ø40 w spadku min. i=0,002; Ø40 występuje tylko 

na odcinku PTK- P1-P2-A/; - studzienki na sieci o średnicy od Ø60 do Ø100 betonowe typu 



np. Kaprin lub Janson; - pierwsze studzienki na przyłączu min.Ø60 /może być tworzywo/; - 

rozstaw studzienek na prostych w zależności od średnicy 1.2D do 2.0D; - kaskady na 

włączenie do 0,7m; b) pompownia PTK: - indywidualna wylewana na mokro żelbetowa; - 

skorupa docelowa na przepływ 54 l/s; - 2 pompy prac. + rezerwa; - w okresie początkowym 

1+1 i mniejsze; - rurociągi tłoczne 2 x Ø 300; - pompy zatapialne szeroko kanałowe; - sygnał 

pracy i awarii na zewnątrz; c) pozostałe pompowanie - prefabrykowane; - pompy 1 prac. + 

rezerwa; - pompy zatapialne szeroko kanałowe; - 1 rurociąg tłoczny Ø100; - sygnał pracy i 

awarii na zewnątrz. 4) Projekt winien obejmować przyłącza do istniejących użytkowanych 

budynków mieszkalnych na terenie obszaru włączonego do opracowania.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3. 

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: 

30.11.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie 

wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można 

wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank 

Spółdzielczy w Proszowicach O/Wawrzeńczyce; Nr rachunku: 29 85970001 0050 0500 0130 

0044 - z dopiskiem Wadium - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, 

Tropiszów - etap I Nr sprawy: ZP.271.7.2014 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) w 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. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i 

Nr 216, poz. 1824). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie 

oryginału w Sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 

Wawrzeńczyce 57. Do oferty prosimy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 4. Z treści 

gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 

Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp. 6. Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert. 7. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie 

ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem 



terminu składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty 

akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 

uznana za odrzuconą. 

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 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał projekty 

budowlane: - sieci kanalizacyjnych o łącznej dł. sieci 30 km wraz z 

przyłączami, zatwierdzone przez właściwy organ administracji 

architektoniczno - budowlanej prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę; 

- minimum 1 układ 4 pompowni pracujących w układzie kaskadowym; - 

minimum 3 niezależne układy kanalizacji ciśnieniowej - tzn. wspólny (np. 

gminny) rurociąg i pompy w każdej posesji (minimum dla 5-ciu posesji każdy 

układ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje 

do realizacji niniejszego zamówienia, co najmniej dwoma osobami, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do Osoby te 

muszą posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa oraz każda z tych osób musi posiadać doświadczenie 

w zakresie projektowania sieci kanalizacyjnych, w ostatnich 3 latach, tj. w 



wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych sieci kanalizacyjnej o 

dł. co najmniej 15 km każda z sieci. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 

100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

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

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

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

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz oferty (wg Zał. Nr 2 do SIWZ). Jeżeli o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje Pełnomocnik. W miejscu nazwa i adres 

Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie). 2. Dowód wpłaty wadium. 3. Pełnomocnictwo, 

jeżeli Wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niż to wynika z zapisu we właściwym 

rejestrze, zgodnie z art. 23 ustawy PZP dotyczy także Wykonawców występujących wspólnie. 

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.igwa.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 32 - 125 Wawrzeńczyce Nr 57. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 24.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 32 - 125 

Wawrzeńczyce Nr 57 (Sekretariat Urzędu Gminy pok. Nr 2). 

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

ofert). 

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 

 

 


