
Roszków: Usuwanie awarii oraz prowadzenie prac kons erwacyjnych na 

wodoci ągach w gminie Krzy Ŝanowice.  

Numer ogłoszenia: 373373 - 2008; data zamieszczenia : 19.12.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. , ul. 

Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków, woj. śląskie, tel. 0-32 419 53 09, faks 0-32 419 53 09. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gornaodra.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usuwanie awarii oraz prowadzenie prac 

konserwacyjnych na wodociągach w gminie KrzyŜanowice.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  I Na przedmiot umowy składa 

się: 1. usuwanie awarii występujących na wodociągach gminnych, tj. wodociągu Borucin i wodociągu 

Rudyszwałd, na zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego, a mających na celu utrzymanie ciągłości 

dostaw wody do odbiorców, a takŜe prowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych zapobiegających 

przyszłym awariom. 2. prowadzenie prac konserwacyjnych obiektów związanych z eksploatacją 

wodociągów, mających na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody, zleconych przez Zamawiającego, 3. 

wykonywanie innych prac związanych z eksploatacją wodociągów na polecenie Zamawiającego, mających 

na celu zapobieganie przyszłym awariom. 4. awaryjna wymiana wodomierzy Charakterystyka wodociągów: 

Sieć: - tranzyt Borucin - Tworków PGR - 10,1 km - 83r. - w roku 2003 przekazano do uŜytku 

zmodernizowany odcinek z Borucina do początku Tworkowa (PCV) - pozostała część stalowa do PGR. - 

Tworków - Bieńkowice - 4,2 km - stal - 83r. W roku 2005 oddano do uŜytku wymieniony odcinek tranzytu z 

Tworkowa do Bieńkowic z PCV o dł. 966 m. - Sieć rozdzielcza w Bieńkowicach - 15,8 km - 84-85r. średnice 

wieksze stalowe, mniejsze PCV , - Sieć rozdzielcza w Bolesławiu - 4,7 km - 88r. - PCV - Wodociąg 

Tworków - 32,3 km - 89r. - Tranzyt Tworków-KrzyŜanowice - 3,0 km - PCV - 90r. - Wodociąg KrzyŜanowice 

Łapacz - 2,5 km - PCV - 91r. - Wodociąg KrzyŜanowice - 20,5 km - PCV - 94r. - Wodociąg Roszków - 10,0 

km - PCV - 94r. - Tranzyt Tworków - Wydale - KrzyŜanowice - 3,3 km - 94r. - Wodociąg Nowa Wioska - 3,3 
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km - PCV - 94r. - Wodociąg Owsiszcze wraz ze zbiornikami 2x200m3 - 11,0 km - PCV - 94r. - 

Przepompownia Owsiszcze - 95r. - Przepompownia Hanowiec w Tworkowie, - Wodociąg Chałupki - 20,4 

km - PCV - 91r. - Wodociąg Zabełków - 15,7 km - PCV - 92r. - Wodociąg Rudyszwałd - 13,1 km - PCV - 

93r. - Wodociąg Stare Chałupki - 0,97 km - PCV - 95r. - Tranzyt Roszków - Rudyszwałd - 3,0 km - PCV - 

2006r. (połączenie wodociągów Borucin i Rudyszwałd). 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga złoŜenia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM: 1. wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. wykonawca 

spełniać musi warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 

a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, b) posiadać 

niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu w ciągu 3 ostatnich lat, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie: - robót na sieciach wodociągowych polegających na usuwaniu 

awarii przez min. 1 rok, lub: - wykonaniu 1 odcinka sieci z PCV o długości 500m i średnicy co najmniej 

160 mm wraz z przyłączami (w ramach wymiany lub budowy) potwierdzonych referencjami ich 

właścicieli, c) Wykonawca powinien dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami do 

nadzorowania robót w specjalności instalacyjno-sanitarnej zrzeszonego w Izbie InŜynierów Budownictwa 

oraz 2 pracownikami posiadającymi kwalifikacje operatora maszyn budowlanych d) Wykonawca 

powinien dysponować wyposaŜeniem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. min. 1 

koparko-ładowarkę, 1 pompę szlamową, 1 piłę do asfaltu, 1 ubijarkę, e) Wykonawca musi być 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000 

zł 3. w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunki opisane w pkt.1, 2a i 2e musi 

spełniać kaŜdy z wykonawców składających ofertę wspólną, natomiast warunki zawarte w pkt. 2b, 2c i 

2d winien spełniać łącznie podmiot składający ofertę wspólną . Ocena spełnienia warunków 
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wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złoŜonych przez Wykonawców, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 4) termin wykonania przedmiotu zamówienia 

zawarty w ofercie nie moŜe przekraczać terminu wymaganego przez zamawiającego, 5) oferta w kwestii 

oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków jego wykonania oraz sposobu jej sporządzenia winna 

być zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami 

ustawy - Prawo zamówień publicznych. 6) Czas rozpoczęcia prac związanych z usunięciem awarii, 

których skutkiem moŜe być przerwanie ciągłości dostaw wody nie moŜe być dłuŜszy niŜ 2 godziny od 

momentu telefonicznego zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego. W przypadku zgłoszeń nie 

mających wpływu na ciągłość dostaw wody czas rozpoczęcia prac związanych z tymi zgłoszeniami nie 

moŜe być dłuŜszy niŜ 24 godziny. Czas rozpoczęcia prac moŜe ulec zmianie na skutek obiektywnych 

czynników, takich jak warunki atmosferyczne utrudniające dojazd do miejsca awarii. 7) Oferent winien 

udzielić na wykonane roboty obejmujące przedmiot zamówienia min. 3 lata gwarancji..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA 

OFERTĘ: 1) oferta sporządzona na formularzu ofertowym, wg wzoru -załącznik nr 1 2) upowaŜnienie do 

podpisywania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty - pełnomocnictwo 

upowaŜniające powinno być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. Podmioty składające ofertę wspólną, jako konsorcjum lub jako spółka cywilna 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do 

reprezentowania i zawarcia umowy. , 3)- dane o ewentualnych podwykonawcach i zakresie 

powierzonych im prac, wg wzoru - załącznik nr 2 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCOM: 4) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki 

zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru załącznik nr 3, 5) aktualny odpis 

z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) wykonawca 

prowadzący działalność w formie Sp. z o.o. w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość 

kapitału zakładowego spółki, na potwierdzenie odpowiedniego umocowania do złoŜenia oferty winien 

złoŜyć oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 wraz z kopią stosownej uchwały 

Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości 

dwukrotnie przewyŜszającej wysokość kapitału zakładowego, chyba Ŝe upowaŜnienie do złoŜenia oferty 

w opisanej sytuacji wynika z umowy spółki. W przypadku nie złoŜenia w/w dokumentu wraz z ofertą , w 

razie uznania oferty za najkorzystniejszą, Zamawiający ponownie wezwie Oferenta do złoŜenia tego 

dokumentu. Jeśli Oferent go nie dostarczy, umowa nie zostanie zawarta z winy Oferenta , co spowoduje 

utratę wadium zgodnie z art. 46, ust.5, pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) wykaz 

doświadczenia zawodowego w wykonaniu jako główny Wykonawca, robót wymaganych w pkt. 5 ppkt. 2b 
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w ciągu ostatnich 3 lat (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), 

potwierdzone referencjami je zamawiających, z opisem robót zrealizowanych i podaniem ich wartości 

oraz daty i miejsca wykonania, wg wzoru - załącznik nr 5 8) referencje zamawiających, potwierdzające , 

Ŝe roboty o których mowa wyŜej, zostały wykonane z naleŜytą starannością, 9) wykaz osób i podmiotów, 

które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonanych 

przez nich czynności - zał. nr 6 10) uprawnienia kierownika budowy, o którym mowa w pkt. 5, ppkt. 2c 

oraz waŜne zaświadczenie członkowskie Okręgowej Izby InŜynierów, 11) dokumenty stwierdzające 

kwalifikacje operatorów maszyn budowlanych, 12) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia 

narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca, wg zał. nr 7 13) formularz cenowy - zał. nr 8 14) 

Polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000 zł i na okres obejmujący co 

najmniej czas wykonania przedmiotu zamówienia, a jeŜeli ubezpieczenie traci waŜność w tym okresie 

zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia na brakujący okres. 

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.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.gornaodra.bip.org.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  1. Przedsiębiorstwo 

Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o. ul. Kolejowa 2/1 47-450 Roszków Odpłatnie- 30 zł. 2. 

www.gornaodra.bip.org.pl w zakładce Zamówienia publiczne-nieodpłatnie. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.01.2009 

godzina 09:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o. ul. Kolejowa 

2/1 47-450 Roszków. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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