
Ogłoszenie nr 629490-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.  

Urząd Miejski w Chojnowie:  

BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W 

KONRADÓWCE DO STACJI UZDATNIANIA WODY W CHOJNOWIE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

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: Urząd Miejski w Chojnowie, krajowy numer identyfikacyjny 

52503300000000, ul. Pl. Zamkowy  1 , 59-225  Chojnów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, 

tel. 768 187 840, e-mail urzad.miejski@chojnow.net.pl, faks .  

Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.chojnow.eu  



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)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.przetargi.chojnow.eu  

 

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:  

Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej.  

Adres:  

Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  



 

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 RUROCIĄGU 

PRZESYŁOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO STACJI 

UZDATNIANIA WODY W CHOJNOWIE  

Numer referencyjny: RG.271.14.2019  

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:  

Nie  

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

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

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: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa 

ujęcia wody wraz z zasilaniem studni głębinowych w gm. Chojnów obręb Konradówka - 

uzbrojenie odwierconych otworów studziennych wraz z przebudową i wymianą rurociągu 

tranzytowego łączącego projektowane studnie ze stacją uzdatniania wody zlokalizowaną przy 

ul. Bielawskiej w Chojnowie. Obudowy studzienne zostały zlokalizowane na terenie 

istniejącego ujęcia wody w Konradówce , natomiast rurociąg tranzytowy zlokalizowano w 

pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych oraz miejskich. Ponadto trasa rurociągu 

przecina również drogę krajową nr 94 oraz przechodzi pod wiaduktem kolejowym (linia 

kolejowa relacji Miłkowice-Jasie w km 9,55-9,75. W ramach całego zadania inwestycyjnego 

zaplanowano w szczególności: rozbudowę i przebudowę ujęcia wody w Konradówce wraz z 

wykonaniem nowego zasilania, przebudowę istniejącego rurociągu tranzytowego pomiędzy 

ujęciem a stacją uzdatniania wody zlokalizowaną przy ul. Bielawskiej w Chojnowie, wymianę 

wieży napowietrzającej oraz pomp na zestaw hydroforowy podający wodę uzdatnioną do 

miasta, wykonanie nadziemnych obudów studni wraz pompami głębinowymi i przyłączenie 

do projektowanego rurociągu zbiorczego, którym woda podawana będzie do deszczowni na 



SUW Chojnów. W ramach inwestycji należy zlikwidować istniejący rurociąg tranzytowy na 

terenie objętym inwestycją oraz wykonać nowy rurociąg z rur PE - RC SDR11 zgrzewanych 

czołowo o średnicach Ø160 (podłączenie studni) o dł. L=152,0 m i Ø200 mm o dł. L=2999,0 

m. Przewody należy układać metodą bezwykopową, na głębokości uniemożliwiającej 

zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym. Minimalne przykrycie przewodów 

wodociągowych wynosi 1,7 m z uwzględnieniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Rurociąg 

należy prowadzić zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu podłużnym W najwyższych 

punktach rurociągu zamontować membranowy zawór napowietrzająco – odpowietrzający o 

parametrach nie mniejszych niż: ciśnienie robocze: 0-16 bar, max wydajność odpowietrzania: 

230 m3/h, korpus zaworu: stal epoksydowana, przyłącze: DN80. W celu odwodnienia 

rurociągu projektuje się studnie betonowe d=1200 mm odwodnieniowe. W studni 

zamontować zasuwę DN150, z możliwością jej obsługi z poziomu terenu. Projekt przewiduje 

wykonanie rurociągu tranzytowego w technologii bezwykopowej. Projektowany rurociąg i 

całe niezbędne do jego eksploatacji uzbrojenie wykonane zostaną jako obiekty podziemne. Na 

powierzchni terenu zlokalizowane zostaną włazy przykrywające studnie odwodnieniowe oraz 

skrzynki do zasuw. Zaprojektowano kompaktowe obudowy studni z tworzywa sztucznego 

wraz z armaturą w postaci: - przepływomierza elektromagnetycznego z nadajnikiem 

impulsów DN100, - przepustnicy zwrotnej DN 100, - przepustnicy odcinającej DN 100, - 

manometru, - kurka do poboru prób wody surowej. Obudowy montowane na podstawie 

wylanej z betonu bezpośrednio na gruncie. Podstawę z betonu wykonać wg wytycznych 

producenta wybranej obudowy. Studnie wykonać w nasypie. Nachylenie skarp 1:1,5. 

Obudowa wyposażona powinna być w urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania, 

(grzałka o mocy 200W). Urządzenie to wymaga oddzielnego zasilania, ponieważ pracuje 

wyłącznie w czasie, kiedy pompa głębinowa jest wyłączona. W każdej studni zamontować 

pompę głębinową, ujmującą i tłoczącą wodę do rurociągu zbiorczego. Odpad w postaci 

gruntu pochodzącego z urobku musi zostać wymieniony w przypadku, gdy będzie zawierać 

domieszki frakcji organicznej, gruz i innych, które uniemożliwiają jego zastosowanie jako 

materiał na podbudowę i zasypkę rurociągów. Uzbrojenie rurociągu stanowią zasuwy klinowe 

odcinające z miękkim uszczelnieniem kołnierzowym z obudową i skrzynką uliczną z płytą 

podkładową DN200, zespół napowietrzająco odpowietrzający oraz studnie odwadniające 

rurociąg. Pod armaturę należy wykonać bloki oporowe, odizolowane od armatury folią lub 

taśmą z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997. 

Usytuowanie armatury podziemnej oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych 

zawieszonych na słupkach stalowych zabetonowanych w podłożu. Zasuwy kołnierzowe 

powinny posiadać co najmniej następujące parametry: - ciśnienie nominalne min. 1,6 MPa, 

długość zabudowy – F5, korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa min. GGG-40, klasa 

żeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kołnierzy 

wg PN, pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez 

gniazda w miejscu zamknięcia, uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-

ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Kolor zasuwy – 

niebieski. Skrzynki do zasuw - żeliwny korpus, pokrywa ż żeliwa szarego GG-20, wkładka 

stal nierdzewna. Zasuwy w obudowach teleskopowych w rurze osłonowej HDPE, kołpak 

żeliwny, wrzeciono – stal ocynk. Próby szczelności wodociągu należy wykonać na ciśnienie 

próbne równe 1,5 ciśnienia roboczego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. Remont 

SUW W ramach inwestycji należy wymienić wieżę kontaktową (dwa ciągi), służącą do 

napowietrzania wody w procesie jej uzdatniania. Przewidziano również wymianę drzwi 

stalowych dwudzielnych do deszczowni o wym. 1,6x1,9 m. Istniejące pompy podające wodę 

do miasta zdemontować, a w ich miejsce zamontować zestaw hydroforowy zbudowany jako 

kompletne urządzenie z kolektorami ssawnym i tłocznym, pięcioma pompami z 



nabudowanymi na silnikach (każdy o mocy co najmniej 5,5kW) przetwornicami 

częstotliwości i szafą sterowniczą. Ułożenie przewodów Rurociągi tworzywowe PE-RC 

układać metodą bezwzkopową. Roboty ziemne w ramach inwestycji sprowadzają się do 

wykonania nasypów, krótkich odcinków pod ułożenie wodociągu metodą wykopu otwartego 

oraz komór roboczych pod maszyny do przewiertów. Projektowane odcinki rurociągu 

układane metodą wykopu otwartego należy układać jako wąsko przestrzenne umocnione, 

wykonywane w zależności od uzgodnienia z właścicielem działki mechaniczne lub miejscami 

ręcznie. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, prace w pobliżu należy 

wykonywać ręcznie. Wydobyty urobek z wykopów należy składować na odkład poza terenem 

zabudowanym, lub w razie konieczności tymczasowo wywieźć. Podsypkę pod projektowane 

rurociągi wykonywać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta rur. Jeżeli wykop 

zostanie przegłębiony dno należy wzmocnić przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,2 

m (po zagęszczeniu). Obsypkę rurociągu należy wykonać po przeprowadzeniu próby 

szczelności. Obsypkę rurociągu wykonać do momentu uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po 

zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała część wykopu może być wypełniona 

materiałem rodzimym. Zasilanie studni Zasilanie studni S1, S2 i S3 wykonać z istniejącej 

rozdzielnicy nN stacji transformatorowej ST-747-64. Wyprowadzić linię zasilająca z podstaw 

bezpiecznikowych pola odpływowego, z którego należy wyprowadzić linię zasilającą wiz 

kablem YKY 5x16mm2 w rurach osłonowych do włączników WSA. Ponadto należy 

zamontować trzy rozdzielnice zasilająco – sterownicze studnie głębinowe, wraz z niezbędnym 

osprzętem. W rozdzielnicy zamontować przekaźnik zmierzchowy lub programator 

astronomiczny, odpowiadający za pracę oświetlenia studni. Do zasilania lampy wykonać linię 

kablową YKY 3x2,5mm2 w rurze osłonowej. Zamontować słupy oświetleniowe Po 

zakończeniu budowy, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie 

ogrodzeń, chodników, dróg dojazdowych, placów manewrowych, drenów, usunięcie 

wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i 

pomocniczych). Do oferty Wykonawca winien dołączyć szczegółowy kosztorys robót. 

Przedmiar robót jest wyłącznie elementem pomocniczym, do prawidłowego określenia ilości 

prac Wykonawca winien kierować się dokumentacją budowlaną. Jeżeli występują różnice 

ilościowe w dokumentacji budowlanej między opisem bieżącym, planem sytuacyjno-

wysokościowym, na którym naniesiono sieci i obiekty budowlane, obowiązują ilości 

wyszczególnione w profilach sieci. Wykonawca robót przedłoży protokoły odbioru robót 

wykonanych w pasie drogowym zatwierdzone przez ich administratorów, a także, w 

przypadku przejścia przez rzekę – administratora cieku - Wód Polskich. W przypadku kolizji 

z innymi gestorami sieci – protokoły zatwierdzone przez pozostałych gestorów. Przerwane 

urządzenia podziemne należy bezwzględnie naprawić (kable , dreny sieci wodno-

kanalizacyjne itp.) Materiał z demontażu zutylizować. Nieczynne odcinki należy zaznaczyć 

na mapach powykonawczych i zgłosić do właściwego ośrodka geodezyjnego. Istniejące 

obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw i tabliczki informacyjne związane z 

wyłączanym uzbrojeniem należy zdemontować – w uzgodnieniu z Zamawiającym przekazać 

zarządzającemu siecią. Wszelkie roboty zanikowe winny zostać zgłoszone inspektorowi 

(wpisem do dziennika budowy). Inspektor Nadzoru potwierdza prawidłowość wykonania 

instalacji przed jej zasypaniem. W przypadku braku akceptacji inspektora Zamawiający ma 

prawo zażądać odkopania instalacji, by stwierdzić prawidłowe jego ułożenie. W takim 

przypadku koszty ponosi Wykonawca.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111300-1 



45220000-5 

45111200-0 

45231300-8 

45200000-9 

45221250-9 

45330000-9 

45233120-6 

 

 

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: 2020-05-30  

 

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 stawia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, 

że - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 

zł, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 200 

000,00 zł  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty 



budowlane /w tym co najmniej jedna w systemie bez wykopowym – przyciskiem 

sterowanym/ polegające na wykonaniu kolektora wody lub kanalizacji lub sieci wod-kan o 

długości co najmniej 400 m każda. - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń jako kierownik budowy lub kierownik 

robót budowlanych przy budowie/ przebudowie/ remoncie/ sieci wod-kan (min. 2 

doświadczenia) o dł. co najmniej 150 m/każda  

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

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:  

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 2), 2) odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3) zaświadczenia właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 



Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

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:  

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3), 2) wykazu 

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, 

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 (Załącznik Nr 4), 3) wykazu osób 

(Załącznik Nr 5), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, 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, 4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert, 5) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego,  

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)  

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  

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60 000 zł. 2. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 



poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

4.Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 13 8644 0000 0000 2121 2000 

0130 Tytuł przelewu: WADIUM: „BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z 

UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO STACJI UZDATNIANIA WODY W 

CHOJNOWIE” 6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w 

wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest, aby 

Wykonawca załączył do oferty kopię polecenia przelewu. 8. W przypadku wnoszenia wadium 

w pozostałych dopuszczalnych formach, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument np.: 

gwarancji/poręczenia. Oryginał dokumentu powinien być umieszczony w ofercie w sposób 

uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania 

oferty - oryginał nie może być w sposób trwały zespolony z ofertą. 9. W pozostałych 

sprawach dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45-46 ustawy Pzp .  

 

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  

Nie  

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) Nie  

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:  

Nie  

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 gwarancji jakości  20,00 

Termin zapłaty  20,00 

 

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:  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 w 

następujących przypadkach: A. przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych: a) warunków geologicznych odmiennych od projektowych 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) pierwotny termin wylega przedłużeniu 

maksymalnie o 5 dni roboczych, b) wykopalisk archeologicznych - strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania wykopalisk uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym, c) niewybuchów, niewypałów – pierwotny termin wylega 

przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie niewybuchów, niewypałów przez odpowiednie 

służby, d) wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych ( opady gradu, śniegu, 

deszczu wiatry, ujemne temperatury poniżej minus 5oC i wysokie temperatury powyżej 

30oC) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót tj. zgodnie z technologią ich 

wykonania, trwających nieprzerwanie przez okres 5 dni - wydłużają termin o okres, w którym 

Wykonawca nie mógł prowadzić robót, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych ( bunkry, fundamenty, ściany 

szczelne itp.) – wydłużają termin o okres max 10 dni roboczych, f) wystąpienie awarii lub 

katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowego zachowania 

Wykonawcy - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót g) 

wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 



Wykonawcę - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót, h) 

zmian w dokumentacji projektowej – wydłużają termin o czas niezbędny dla dostosowania się 

Wykonawcy do takiej zmiany, i) siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. − 

sobota liczona jest jako dzień roboczy, − wszystkie zdarzenia (wstrzymanie robót oraz ich 

wznowienie) muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz udokumentowane; Wykonawca o zaistniałych zdarzeniach musi 

także poinformować pisemnie Zamawiającego, − brak wpisu w dzienniku budowy oraz brak 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego powoduje utratę możliwości zmiany terminu 

umowy, − liczna dni w których nastąpiła przerwa zostanie zsumowania i umowa przedłużona 

o sumę dni roboczych w których nastąpiła przerwa w pracach licząc od pierwotnego terminu 

zakończenia robót; bieg terminu aneksu zaczyna się następnego dnia po dniu pierwotnego 

terminu ustalonego w umowie. B. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto: a) w 

przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT, b) odstąpienia od realizacji części robót i 

związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego. 3. Zmiany, o których 

mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub 

zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione: a) koniecznością dokonania zmian 

dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności 

wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część do 

umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, 

istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, b) 

koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w 

celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, c) zaistnieniem nieprzewidzianych 

warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych 

warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 

kontynuowanie robót, d) zmianą obowiązujących przepisów prawa, e) usprawnieniem w 

trakcie użytkowania obiektu budowlanego, f) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub 

wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji 

umowy, g) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, h) siłą wyższą. 4. 

Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku zmian (rezygnacja z części zamówienia oraz 

roboty dodatkowe) nastąpi po sporządzeniu stosownej kalkulacji w oparciu o kosztorys 

ofertowy a w przypadku braku pozycji wówczas roboty zostaną rozliczone na podstawie 

parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których 

prowadzone były roboty dodatkowe. 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 3, wymaga 

zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub nie), zmiany pozwolenia na 

budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru 

autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Warunkiem dokonania 

zmian, o których mowa w tym ustępie, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 1) opis propozycji zmian, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów 

zmiany, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 7. Zamawiający nie przedłuży 

terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniem lub naruszeniem 

umowy oraz obowiązujących przepisów przez Wykonawcę.  

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: 2019-12-13, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

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  

 

 

 

 

 


