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Dębica, 19.07.2011r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
- roboty budowlane 

 
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie UZP w dniu 19.07.2011r. pod nr 196439 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, 
woj. podkarpackie, tel. (014) 670 51 71, faks (014) 676 00 83. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.debica.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100% własnośd 
Gminy Miasto Dębica. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
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II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Zakres robót obejmuje:  
Etap I - Kanalizacja sanitarna od S1 do S14, Wodociąg od W1 do W3  
Etap II - Kanalizacja sanitarna od S9 do S22, Wodociąg od W2 do W4  
Łącznie wartośd zamówienia obejmuje:  
1.Sied wodociągowa:  
a)Rura Dn110 PVC - 448,5m,  
b)Hydrant podziemny Dn80 z zasuwą - 3 kpl.  
2.Kanalizacja sanitarna:  
a)Rura Dn200 PVC - 449,1m  
b)Rura Dn160 PVC - 39,5m  
c)Studnia betonowa Dn1500 - 1 szt.  
d)Studnia betonowa Dn 1000 - 21 szt.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówieo uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 45.23.13.00-8. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakooczenie: 30.06.2012. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyd swą ofertę 
wadium w wysokości: 6 000,00zł, słownie: sześd tysięcy złotych. 
III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania 
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia  
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert - 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest 
budowa lub przebudowa rurociągów kanalizacyjnych lub wodociągów oraz o wartości co najmniej 
200 000,00 zł brutto każda. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena 
spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - 
nie spełnia  
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania 
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia  
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania 
zamówienia: Kierownika budowy w specjalności sieci sanitarnych. Opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o 
dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia. UWAGA: Zamawiający określając 
wymagania dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnieo budowlanych dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom paostw Europejskiego Obszaru 
gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394)  
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 200 000,00 
zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku zostanie 
dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia  
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD 
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyd: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone 

 wykaz osób, które będą uczestniczyd 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 
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wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo  

 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 przedłożyd: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
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, a 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał 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  
III.7) Czy ogranicza się możliwośd ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
 
Dopuszczalne zmiany postanowieo umowy oraz określenie warunków zmian 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp przewiduje się zmianę istotnych postanowieo zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, w zakresie:  
a) Zmianie techniologii wykonania, wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli: realizacji tych robót nie wykroczy poza 
określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wpłynie na zwiększenie wartości 
wynagrodzenia umownego, wpłynie na polepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie 
procesu realizacji oraz zapobiegnie powstania dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla 
Zamawiającego.  
b)Zmianie terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest: wystąpienie trudnych warunków 
atmosferycznych potwierdzonych przez IMiGW uniemożliwiających dochowanie wymogów 
technicznych lub technologicznych tj.: średniej temp. dobowej otoczenia poniżej -5 st. C przez 7 
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kolejnych dni lub ciągłych opadów atmosferycznych utrzymujących się przez 3 kolejne dni 
przekraczających stan średnich opadów na danym terenie lub wystąpienie gwałtownych zjawisk: 
powodzi, pożaru, trąby powietrznej itp. lub wstrzymanie robót przez właściwy organ z przyczyn nie 
zawinionych przez Wykonawcę lub wystąpienie robót dodatkowych, określonych w art. 67 ust. 1 
pkt. 5 litera b) UPzp lub przedłużanie się procedury przetargowej tj. w sytuacji wystąpienia 
procedury odwoławczej, bądź w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawców o 
przedłużenie terminu ważności ofert zgodnie z art. 85 ust. 4 UPzp.  
c)Innych postanowieo umowy, pod warunkiem: wystąpienia zmiany stawek podatku od towarów i 
usług. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.wodociagi.debica.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskad pod adresem:  
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. Dział Techniczny 39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35 
pokój nr 27. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 
godzina 12:00, miejsce: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 
Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: . 
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 paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


