
Roszków: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ci śnieniowa wraz z przył ączami w Chałupkach, 

Rudyszwałdzie i Zabełkowie - gmina Krzy Ŝanowice - Element V - rejon ulicy Granicznej  

Numer ogłoszenia: 229019 - 2008; data zamieszczenia : 22.09.2008 

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, fax. 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) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-

ciśnieniowa wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie - gmina KrzyŜanowice - 

Element V - rejon ulicy Granicznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot niniejszego 

zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie robót obejmujących kanalizację sanitarną grawitacyjno-

ciśnieniową wraz z przyłączami w Chałupkach, Rudyszwałdzie i Zabełkowie - gmina KrzyŜanowice - 

Element V - rejon ulicy Granicznej oraz usunięcie w nich wszelkich wad. Zamówienie będzie 

wykonywane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inŜynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC, wydanie 1999, trzecie wydanie angielsko-polskie 

2005). Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej w Rudyszwałdzie 

(odcinek ulicy w rejonie od numeru 40 do numeru 2), gmina KrzyŜanowice. W ramach inwestycji 

przewiduje się wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC, Dy 200 mm o długości 

551 mb, na której zamontowanych zostanie 13 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø 1200 

mm. Wykonawca wykona i uzgodni z administratorem drogi, którym jest Urząd Gminy w 

KrzyŜanowicach, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych. Po wykonaniu 

kanalizacji i zasypaniu wykopów przewiduje się odtworzenie ulicy Granicznej (w pasie wykopów) tylko 

za pomocą tłucznia kamiennego (bez warstw asfaltowych). W ramach projektu przewiduje się równieŜ 

wykonanie 25 odgałęzień w kierunku przyszłych klientów kanalizacji zakończonych 25 studniami 

tworzywowymi o średnicy Ø 315 mm. Odgałęzienia wykonane zostaną z rur PVC Dy 160 mm o 

łącznej długości 159 m. Przy wykonywaniu kanalizacji głównej i odgałęzień wystąpi równieŜ 

konieczność wykonania zabezpieczeń dla skrzyŜowań z istniejącą siecią gazową. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.24.00-6, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 

45.30.00.00-0. 

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

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



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  Wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 

udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 7% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wybrany 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania nie później niŜ przed 

podpisaniem umowy. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą 

spełniać niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do 

wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 

u.p.z.p. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 

lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 

potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) wykonać w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie co najmniej: - jedno zamówienie na roboty budowlane obejmujące 

budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 500 m. b) wskaŜe do uczestniczenia 

w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - Kierownik Zespołu/Przedstawiciel 

Wykonawcy - mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branŜy budowlanej, w tym 

doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 1 kontraktem na roboty z sektora środowiska w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Osoba proponowana na to stanowisko powinna biegle 

władać językiem polskim lub dysponować kompetentnym tłumaczem we wszystkich godzinach 

pracy, - Kierownik Budowy - mający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

robotami budowlanymi z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy co 

najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, w tym jednym obejmującym budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej lub deszczowej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez 

doświadczenie zawodowe naleŜy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania 

ofert, - Kierownik Robót Sanitarnych - mający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w 

kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych co najmniej przy dwóch 

zadaniach inwestycyjnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 



ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm) 

lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez 

doświadczenie zawodowe naleŜy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania 

ofert. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) posiadać za 

okres ostatnich 3 lat obrotowych średnie roczne przychody netto ze sprzedaŜy w wysokości nie 

mniejszej niŜ 1 000 000 PLN. b) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000 

PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN. 2. W przypadku 

złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niŜ określono 

w pkt 1.3), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs 

Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 3. Ocena 

spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg formuły: /spełnia - nie 

spełnia/..  

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  1. Wykonawcy zobowiązani są 

przedłoŜyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony 

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 

ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), b) aktualne 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe 

dokumenty dla kaŜdego z nich); c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe 

dokumenty dla kaŜdego z nich), d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe 

dokumenty dla kaŜdego z nich), e) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały 

wykonane naleŜycie. f) wykaz osób z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do IDW, dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby przewidziane na 



stanowisko Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych posiadają wymagane 

uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 

r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wcześniej 

obowiązujących przepisów, a takŜe dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego. g) rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania 

finansowego, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego, innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaŜy - za okres 

ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (w 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu 

dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnienie tego warunku). h) informację z banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych 

w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej 

wysokości (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym 

celu dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnienie tego warunku) i) złoŜyć oświadczenie, sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, moŜe być ono 

złoŜone przez kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji jeśli 

kaŜdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo moŜe być złoŜone wspólnie, lecz w 

takim wypadku oświadczenie musi być złoŜone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby 

reprezentujące wszystkich wykonawców. 2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605) w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane, jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej w: 1) pkt. 

1.a), 1.b) i 1.d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości; b) 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; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 1.c) składa 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

u.p.z.p. 3. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyŜej rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów, dokumenty, o których mowa powyŜej w pkt 2.1)a) i c) oraz 2.2) powinny być 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast 

dokument, o którym mowa powyŜej w pkt 2.1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego 

powyŜej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa powyŜej w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 



złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 3 znajdują 

odpowiednie zastosowanie.. 

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:  Przedsiębiorstwo 

Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra sp. z o.o. ul. Kolejowa 2/1 47-450 Roszków Opłata za 

specyfikację istotnych warunków zamówienia: 60.00 zł. 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymaga ń zamawiaj ącego okre ślonych w sposób umo Ŝliwiaj ący 

przygotowanie si ę wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub  informacja o 

sposobie uzyskania tego opisu:  nie dotyczy. 

IV.3.3) Informacja o wysoko ści nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwi ązania stanowi ące podstaw ę do składania ofert, je Ŝeli 

zamawiaj ący przewiduje nagrody:  nie dotyczy. 

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

14.10.2008 godzina 10:30, 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). 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  1. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Kanalizacja dorzecza 

górnej Odry - gminy KrzyŜanowice i Kornowac ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Funduszu Spójności 2. Okres realizacji obejmuje: - Data Rozpoczęcia: nie 

później niŜ 30 dni od daty wejścia Kontraktu w Ŝycie, - Czas na Ukończenie: 4 miesiące. 
 


