
 

 

Ogłoszenie nr 566400-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.  

Urząd Gminy: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją 

oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 5.3.2. 

Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR  

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 Gminy, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Gnojnik  363 , 

32864   Gnojnik, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 869 600, , e-mail 



sekretariat@ug.gnojnik.pl, , faks .  

Adres strony internetowej (URL): www.gnojnik.pl  

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)  
Tak  

www.gnojnik.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.gnojnik.pl  

 

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:  
Nie  

Inny sposób:  

Pisemnie na adres podany poniżej zgodnie z zapisami SWZ  

Adres:  

Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik pokój nr 6 (sekretariat)  



 

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: Rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik  

Numer referencyjny: RIiD.271.6.2017  

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:  

Tak  

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

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
nie zastrzega  

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: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta 

książka) następujących elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Gnojnik: 1) 

sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w czterech miejscowościach 

tj. Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik i Gosprzydowa o łącznej długości około 22,65 km 

(22,1 km - kwalifikowane, 0,55 - niekwalifikowane) wraz z ośmioma sieciowymi 

przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjnym o łącznej długości około 7,8 km. 2) Alternatywnego źródła energii dla 

oczyszczalni ścieków w Gnojniku tj. instalacji fotowoltaicznej o mocy około 39 kW. Zakres 

rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje: 1.Pprojekt budowlany w 5 egzemplarzach 

(Zamawiający dopuszcza jeden projekt w całości lub podzielony na miejscowości) 2. 

Pozwolenie na budowę; 3. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach (po 3 egzemplarze 

z każdej branży); 4. Projekty rozruchu technologicznego; 5. Szczegółowe kosztorysy 

inwestorskie wszystkich branż; 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 

każdej branży; 7. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 8. Pozwolenia oraz 

decyzje niezbędne do budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków 9. Inne niezbędne wg 



przepisów prawa oraz programu funkcjonalno - użytkowego opinie i uzgodnienia. Uwagi: 1. 

Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są 

niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji 

organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych 

uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane 

objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą 

Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są 

konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania 

wszystkich wytworzonych robót i zamontowanych urządzeń. 2. Zamawiający dla przedmiotu 

objętego opracowaniem, posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia dla części, dla której decyzja ta jest wymagana. 3. Zamawiający dla 

przedmiotu objętego opracowaniem, posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz uzgodnione koncepcje tras rurociągów. 4. Wykonawca w ramach złożonej 

oferty wyceni osobno zakres robót kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych dla sieci 

kanalizacji sanitarnej (zgodnie z PFU oraz mapą realizacji projektu). Ponadto poda osobną 

cenę za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej. 5. Wykonawca w ramach złożonej oferty 

gwarantuje, że Projektanci posiadają doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania 

przedmiotu umowy. Pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do dnia odbioru 

ostatecznego, ponosi Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte błędy, pominięcia, 

dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak roboty 

(jeżeli będzie to konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na 

wszelkie zgody lub zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy. 6. Podczas 

projektowania obiektów należy stosować się do koncepcji uniwersalnego projektowania. 7. W 

trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z 

Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów. 8. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawomocnego pozwolenia na budowę, wraz z dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia 

rozpoczęcia robót przy czym zgłoszenia tego dokona Zamawiający. Dane nt. warunków w 

obszarze terenu budowy posiadane przez Zamawiającego zawarte zostały w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym. 9. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i 

wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a 

wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub 

przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w 

tym: - wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i 

sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne 

przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych, - przy 

doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, - elementy konstrukcji 

urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w 

którym będą zainstalowane, - prace budowlane i technologia powinny być wykonane w 

standardzie i o parametrach nie niższych niż określone w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym (PFU). - wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, 

ppoż. zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu, - Wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy 

Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, 

w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i 

znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich 

wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inżyniera kontraktu, - dokumenty dot. 

unijnych materiałów (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone 

przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Za 



koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 10. Wykonawca przed odbiorem końcowym 

robót przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 

wytworzonych w ramach umowy robót, obiektów, maszyn i urządzeń. 11. Wykonawca 

sporządzi dokumentację powykonawczą oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 

zaświadczenia i pozwolenia na użytkowanie wytworzonych obiektów. Zakres prac zgodnie z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 12. Wykonawca dostarczy wszelką aparaturę, dokumenty i inne 

informacje, energię elektryczną, wyposażenie, paliwo, materiały, przyrządy, robociznę oraz 

odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel konieczny do sprawnego 

przeprowadzenia wszystkich prób oraz rozruchu technologicznego. 13. Zamawiający nie 

przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie. 14. Inwestycje objęte 

przedmiotowym zamówieniem będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR, w związku z 

czym obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnienie zasady pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni prawa krajowego. 

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie 

doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, 

technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i 

technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że 

oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same lub 

lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pn: ,,Rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na 

obszarze Gminy Gnojnik,, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 

5.3.2. Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR w zawiązku z powyższym zastrzega 

możliwość unieważnienia postępowania , jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. Uwaga: Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza w uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany będzie do sporządzenia 

i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego dla przedmiotowego zadania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy będący 

załącznikiem do SIWZ Część 2: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie 

pozwolenia na budowę oraz budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta książka) 

następujących elementów infrastruktury wodociągowej w gminie Gnojnik: 1) Sieci 

wodociągowej w miejscowościach Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik i Gosprzydowa o 

łącznej długości około 32,75 km (31,798 km - kwalifikowane; 0,95 km - niekwalifikowane). 

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje: 1. Projekt budowlany w 5 

egzemplarzach; (Zamawiający dopuszcza jeden projekt w całości lub podzielony na 

miejscowości). 2. Pozwolenie na budowę; 3. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach 

(po 3 egzemplarze z każdej branży); 4. Projekty rozruchu technologicznego; 5. Szczegółowe 

kosztorysy inwestorskie wszystkich branż; 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót dla każdej branży; 7. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 8. Inne 

niezbędne wg przepisów prawa oraz programu funkcjonalno - użytkowego opinie i 

uzgodnienia. . Uwagi: 1. Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) 



opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem 

uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek 

branżowych uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty 

budowlane objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, 

Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które 

są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania 

wszystkich wytworzonych robót i zamontowanych urządzeń. 2. Zamawiający dla przedmiotu 

objętego opracowaniem, posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia dla części, dla której decyzja ta jest wymagana. 3. Zamawiający dla 

przedmiotu objętego opracowaniem, posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz uzgodnione koncepcje tras rurociągów. 4. Wykonawca w ramach złożonej 

oferty wyceni osobno zakres robót kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych dla sieci 

wodociągowych (zgodnie z PFU oraz mapą realizacji projektu). 5. Wykonawca w ramach 

złożonej oferty gwarantuje, że Projektanci posiadają doświadczenie i zdolności konieczne do 

projektowania przedmiotu umowy. Pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do 

dnia odbioru ostatecznego, ponosi Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte 

błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno 

one jak roboty (jeżeli będzie to konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez 

względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy. 6. 

Podczas projektowania obiektów należy stosować się do koncepcji uniwersalnego 

projektowania. 7. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgadniania z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów. 8. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę, wraz z dokumentami niezbędnymi 

do zgłoszenia rozpoczęcia robót przy czym zgłoszenia tego dokona Zamawiający. Dane nt. 

warunków w obszarze terenu budowy posiadane przez Zamawiającego zawarte zostały w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 9. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i 

wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a 

wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub 

przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w 

tym: - wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i 

sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne 

przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych, - przy 

doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, - elementy konstrukcji 

urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w 

którym będą zainstalowane, - prace budowlane i technologia powinny być wykonane w 

standardzie i o parametrach nie niższych niż określone w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym (PFU). - wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, 

ppoż. zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu, - Wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy 

Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, 

w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i 

znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich 

wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inżyniera kontraktu, - dokumenty dot. 

unijnych materiałów (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone 

przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Za 

koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 10. Wykonawca przed odbiorem końcowym 

robót przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 



wytworzonych w ramach umowy robót, obiektów, maszyn i urządzeń. 11. Wykonawca 

sporządzi dokumentację powykonawczą oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 

zaświadczenia i pozwolenia na użytkowanie wytworzonych obiektów. Zakres prac zgodnie z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 12. Wykonawca dostarczy wszelką aparaturę, dokumenty i inne 

informacje, energię elektryczną, wyposażenie, paliwo, materiały, przyrządy, robociznę oraz 

odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel konieczny do sprawnego 

przeprowadzenia wszystkich prób oraz rozruchu technologicznego. 13. Zamawiający nie 

przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie. 14. Inwestycje objęte 

przedmiotowym zamówieniem będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR, w związku z 

czym obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnienie zasady pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni prawa krajowego. 

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie 

doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, 

technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i 

technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że 

oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same lub 

lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pn: ,,Rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na 

obszarze Gminy Gnojnik,, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 

5.3.2. Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR w zawiązku z powyższym zastrzega 

możliwość unieważnienia postępowania , jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. Uwaga: Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza w uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany będzie do sporządzenia 

i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego dla przedmiotowego zadania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy będący 

załącznikiem do SIWZ Dla wszystkich części: WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się 

poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie 

wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a 

ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. wymóg ten 

dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót w szczególności: a) związanych z wykonaniem robót instalacyjnych i 

montażowych (wod-kan , co, elektryczne ), b) związanych z wykonaniem nawierzchni z 

brukowej kostki betonowej lub asfaltowej lub inne roboty drogowe ( jeśli będą wykonywane) 

c) związanych z wykonaniem robót kubaturowych 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących 

budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi 

transportowe, sprzętowe i podobne. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów 



potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej 

pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy 

wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały 

opisane w projekcie Kontraktu będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu 

niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie Kontraktu 

będącym załącznikiem do SIWZ  

 

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71000000-8 

45200000-9 

45230000-8 

71300000-1 

45231000-5 

71320000-7 

 

 

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: 2019-11-15  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data 



zakończenia: 2019-11-15 w tym: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia oraz decyzji niezbędnych do budowy i eksploatacji do 30.04.2019 r. – dla zadania 

częściowego: 1, 2  

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: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający 

uzna warunek za spełniony poprzez złożenie aktualnego na dzień składania ofert 

oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony poprzez posiadanie przez Wykonawcę: 1) ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 zł. 2) zdolności kredytowej lub 

środków finansowych do wykonania zadania w kwocie co najmniej 3 000.000,00 PLN Dla 

każdej części  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie 

zadania częściowego nr 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie 

przez Wykonawcę, że: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 1) w 

formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę lub 

przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda, w 

tym a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 2 sieciowych 

przepompowni ścieków b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie przyłączy 

kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km 2) w formule zaprojektuj i wykonaj co 

najmniej jedno zamówienie obejmujące instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej 20 kW. 

lub 2. Wykonawca, w okresie ostatnich: 1) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co najmniej 

dwa zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacyjnej o 

długości nie mniejszej niż 5 km każda, w tym - co najmniej jedno zamówienie obejmujące 

budowę co najmniej 2 sieciowych przepompowni ścieków - co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km 2) pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące instalację 

fotowoltaiczną o mocy co najmniej 20 kW oraz 3) trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 

a) co najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub 

przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda w 

tym: - co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 2 sieciowych 

przepompowni ścieków - co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie przyłączy 



kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km b) co najmniej jednego zamówienia w 

zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmującej instalację fotowoltaiczną o mocy 

co najmniej 20 kW 3. dysponuje co najmniej: 1) osobą do projektowania ( posiadająca 

uprawnienia do projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wykazując doświadczenie w 

projektowaniu co najmniej dwóch zadań budowy lub przebudowy lub rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda 2) osobą do projektowania ( 

posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i 

instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia do projektowania w 

zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 3) osobą do projektowania 

(posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 4) 

osobą do projektowania (posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności drogowej 

5) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Osoba niniejsza musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać 

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch 

zakończonych inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda, zakończonych przed upływem terminu 

składania ofert. 6) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-

budowlanej posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 7) osobą 

pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia w 

specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 8) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie 

drogowym posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej Wymieniony 

powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - 

obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego 

odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji. W zakresie zadania częściowego 

nr 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. 

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 1) w formule zaprojektuj i 

wykonaj co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę, lub rozbudowę 

sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km każda lub 2. Wykonawca, w okresie 

ostatnich: 1) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co najmniej dwa zamówienia obejmujące 

budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 

km każda, oraz 3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co najmniej dwa 

zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km każda 3. dysponuje co 

najmniej: 1) osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do projektowania) w 

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



gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do projektowania w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch zadań 

budowy lub przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 

km każda 2) osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do projektowania) w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 

posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych 3) sobą do projektowania (posiadająca uprawnienia do projektowania) 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 4) osobą do projektowania (posiadająca 

uprawnienia do projektowania) w specjalności drogowej 5) osobą pełniącą funkcję 

kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba niniejsza 

musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji obejmujących budowę 

lub przebudowę lub rozbudowę kanalizacji wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km 

każda, zakończonych przed upływem terminu składania ofert. 6) osobą pełniącą funkcję 

kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 7) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 8) 

osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie drogowym posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności drogowej Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować 

jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji  

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: 

Nie  

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. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej Odpis 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 Pzp 

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie 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 3. 

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie 

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. Wykaz robót budowanych/usług Wykaz 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. Wykaz usług wykonanych ( w 

przypadku wykonania projektu) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 



okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 2. Wykaz osób Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności 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 3. Ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego 4. Oświadczenia na temat 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy 5. Informacja banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Informacja banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

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)  
1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2. Dokument potwierdzający 

niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że 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, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 



w postępowaniu 3. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których 

Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia  

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  

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) Dla zadania częściowego nr 1 - 200 

000.00 PLN b) Dla zadania częściowego nr 2 - 150 000.00 PLN  

 

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:  

Nie  

 

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 

Okres rękojmi i gwarancji za każdy kwartał ponad 48 miesięcy 1 punkt ( maks. 4 

kwartały) 
40,00 



 

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 Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

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:  

Nie  

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:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach: 1. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 

pkt. 2 do 6 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień 

umowy jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 1) projektant w trybie nadzoru autorskiego 

dokona zmiany w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty 

budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W 

takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy. 2) wystąpi 

kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim 

przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy pod warunkiem, iż 

wyżej wymieniona kolizja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w zakresie 

wpływającym na przyjęty harmonogram robót co zostanie potwierdzone przez właściwego 

inspektora nadzoru. 3) pomimo wcześniejszej zgody ( na etapie projektowania) właściciel 

działki nie wyraża zgody na wykonanie sieci kanalizacji lub wodociągu na jego terenie. W 

takim przypadku zmianie może ulec trasa zaprojektowanej sieci kanalizacji lub wodociągu i 

termin realizacji. 4) wystąpi siła wyższa. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa to 

zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udałoby się 

uniknąć nawet w przypadku maksymalnej staranności stron umowy, uznane za siłę wyższą 

przez Zamawiającego. Wpływ pogody na wykonanie robót, który należało wziąć pod uwagę 

podczas zawierania niniejszej umowy oraz strajk pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, nie będą uznane przez Zamawiającego za okoliczności siły Wyższej. W 

takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy. 5) z uwagi 

na przedłużające się uzgodnienia branżowe bądź działania organów administracji jedynie w 

zakresie przekroczenia przez powyższe instytucje powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa co jest podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia 

o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W takim przypadku strony 

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku 

składania do właściwych organów dokumentacji niekompletnej, powyższe postanowienie nie 

znajduje zastosowania. 6) nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, na których jest 

przewidziana realizacja inwestycji. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania umowy, 7) ulegną zmianie: a) stawki podatku od towarów i usług, b) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 



ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasady 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim wypadku strony przewidują 

możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia, zarówno przez jego obniżenie 

jak i podwyższenie. W przypadku konieczności podwyższenia wynagrodzenia Wykonawca 

musi wykazać wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia. 8) zmiany zakresu prac, które 

wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie, 9) 

wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że 

Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z 

zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 2. Strona, która występuje z propozycją 

zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest 

do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej 

ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 3. W przypadku zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, niż o 

czas trwania tych okoliczności. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu 

stron wyrażonej w formie pisanego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 5. Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 

jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie  

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: 2017-08-28, godzina: 10:00,  

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: Tak  

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  



 

 

Część nr:  2 Nazwa:  Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Gnojnik 

1) 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 zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta książka) następujących 

elementów infrastruktury wodociągowej w gminie Gnojnik: 1) Sieci wodociągowej w 

miejscowościach Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik i Gosprzydowa o łącznej długości 

około 32,75 km (31,798 km - kwalifikowane; 0,95 km - niekwalifikowane). Zakres rzeczowy 

dokumentacji projektowej obejmuje: 1. Projekt budowlany w 5 egzemplarzach; (Zamawiający 

dopuszcza jeden projekt w całości lub podzielony na miejscowości). 2. Pozwolenie na 

budowę; 3. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach (po 3 egzemplarze z każdej 

branży); 4. Projekty rozruchu technologicznego; 5. Szczegółowe kosztorysy inwestorskie 

wszystkich branż; 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży; 7. 

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 8. Inne niezbędne wg przepisów 

prawa oraz programu funkcjonalno - użytkowego opinie i uzgodnienia. . Uwagi: 1. 

Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są 

niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji 

organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych 

uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane 

objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą 

Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są 

konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania 

wszystkich wytworzonych robót i zamontowanych urządzeń. 2. Zamawiający dla przedmiotu 

objętego opracowaniem, posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia dla części, dla której decyzja ta jest wymagana. 3. Zamawiający dla 

przedmiotu objętego opracowaniem, posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz uzgodnione koncepcje tras rurociągów. 4. Wykonawca w ramach złożonej 

oferty wyceni osobno zakres robót kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych dla sieci 

wodociągowych (zgodnie z PFU oraz mapą realizacji projektu). 5. Wykonawca w ramach 

złożonej oferty gwarantuje, że Projektanci posiadają doświadczenie i zdolności konieczne do 

projektowania przedmiotu umowy. Pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do 

dnia odbioru ostatecznego, ponosi Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte 

błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno 

one jak roboty (jeżeli będzie to konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez 

względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy. 6. 

Podczas projektowania obiektów należy stosować się do koncepcji uniwersalnego 

projektowania. 7. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgadniania z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów. 8. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę, wraz z dokumentami niezbędnymi 

do zgłoszenia rozpoczęcia robót przy czym zgłoszenia tego dokona Zamawiający. Dane nt. 

warunków w obszarze terenu budowy posiadane przez Zamawiającego zawarte zostały w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 9. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i 

wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a 

wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub 

przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w 

tym: - wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i 



sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne 

przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych, - przy 

doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, - elementy konstrukcji 

urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w 

którym będą zainstalowane, - prace budowlane i technologia powinny być wykonane w 

standardzie i o parametrach nie niższych niż określone w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym (PFU). - wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, 

ppoż. zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu, - Wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy 

Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, 

w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i 

znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich 

wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inżyniera kontraktu, - dokumenty dot. 

unijnych materiałów (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone 

przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Za 

koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 10. Wykonawca przed odbiorem końcowym 

robót przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 

wytworzonych w ramach umowy robót, obiektów, maszyn i urządzeń. 11. Wykonawca 

sporządzi dokumentację powykonawczą oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 

zaświadczenia i pozwolenia na użytkowanie wytworzonych obiektów. Zakres prac zgodnie z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 12. Wykonawca dostarczy wszelką aparaturę, dokumenty i inne 

informacje, energię elektryczną, wyposażenie, paliwo, materiały, przyrządy, robociznę oraz 

odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel konieczny do sprawnego 

przeprowadzenia wszystkich prób oraz rozruchu technologicznego. 13. Zamawiający nie 

przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie. 14. Inwestycje objęte 

przedmiotowym zamówieniem będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR, w związku z 

czym obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnienie zasady pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni prawa krajowego. 

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie 

doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, 

technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i 

technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że 

oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same lub 

lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pn: ,,Rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na 

obszarze Gminy Gnojnik,, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 

5.3.2. Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR w zawiązku z powyższym zastrzega 

możliwość unieważnienia postępowania , jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. Uwaga: Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana 



jako najkorzystniejsza w uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany będzie do sporządzenia 

i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego dla przedmiotowego zadania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy będący 

załącznikiem do SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 71000000-8, 45230000-8, 

71300000-1, 45231000-5, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT: 0,0 

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-11-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Okres rękojmi i gwarancji za każdy kwartał ponad 48 miesięcy 1 punkt ( maks. 4 

kwartały) 
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data 

zakończenia: 2019-11-15 w tym: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia oraz decyzji niezbędnych do budowy i eksploatacji do 30.04.2019 r.  

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni 

ścieków na obszarze Gminy Gnojnik  

1) 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 zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta książka) następujących 

elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Gnojnik: 1) sieci kanalizacji 

sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w czterech miejscowościach tj. Uszew, 

Zawada Uszewska, Gnojnik i Gosprzydowa o łącznej długości około 22,65 km (22,1 km - 

kwalifikowane, 0,55 - niekwalifikowane) wraz z ośmioma sieciowymi przepompowniami 

ścieków oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej długości 

około 7,8 km. 2) Alternatywnego źródła energii dla oczyszczalni ścieków w Gnojniku tj. 

instalacji fotowoltaicznej o mocy około 39 kW. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej 

obejmuje: 1.Pprojekt budowlany w 5 egzemplarzach (Zamawiający dopuszcza jeden projekt 

w całości lub podzielony na miejscowości) 2. Pozwolenie na budowę; 3. Projekty 

wykonawcze we wszystkich branżach (po 3 egzemplarze z każdej branży); 4. Projekty 

rozruchu technologicznego; 5. Szczegółowe kosztorysy inwestorskie wszystkich branż; 6. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży; 7. Informacja 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 8. Pozwolenia oraz decyzje niezbędne do 

budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków 9. Inne niezbędne wg przepisów prawa oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego opinie i uzgodnienia. Uwagi: 1. Wykonawca wykona 



wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu 

widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji 

państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. 

Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte Programem Funkcjonalno - 

Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie 

prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy 

bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robót i 

zamontowanych urządzeń. 2. Zamawiający dla przedmiotu objętego opracowaniem, posiada 

decyzję o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla części, dla której 

decyzja ta jest wymagana. 3. Zamawiający dla przedmiotu objętego opracowaniem, posiada 

prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz uzgodnione koncepcje tras 

rurociągów. 4. Wykonawca w ramach złożonej oferty wyceni osobno zakres robót 

kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych dla sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z PFU 

oraz mapą realizacji projektu). Ponadto poda osobną cenę za wykonanie przyłączy kanalizacji 

sanitarnej. 5. Wykonawca w ramach złożonej oferty gwarantuje, że Projektanci posiadają 

doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania przedmiotu umowy. Pełną 

odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do dnia odbioru ostatecznego, ponosi 

Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte błędy, pominięcia, dwuznaczności, 

niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak roboty (jeżeli będzie to 

konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub 

zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy. 6. Podczas projektowania obiektów 

należy stosować się do koncepcji uniwersalnego projektowania. 7. W trakcie procesu 

inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym planowanych 

do zastosowania urządzeń i obiektów. 8. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w 

terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę, 

wraz z dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia rozpoczęcia robót przy czym zgłoszenia tego 

dokona Zamawiający. Dane nt. warunków w obszarze terenu budowy posiadane przez 

Zamawiającego zawarte zostały w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 9. Rozwiązania 

techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej 

długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione 

szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i 

doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane urządzenia winny 

pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, 

którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie 

części zamiennych, - przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i 

typów, - elementy konstrukcji urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na 

działanie korozyjne środowiska, w którym będą zainstalowane, - prace budowlane i 

technologia powinny być wykonane w standardzie i o parametrach nie niższych niż określone 

w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU). - wszystkie prace powinny być 

zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i 

sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu, - 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą 

spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi 

określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, 

posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla 

wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację 

inżyniera kontraktu, - dokumenty dot. unijnych materiałów (atesty, aprobaty, itp.) 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć 

Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i 

osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 



10. Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi szkolenie personelu 

Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wytworzonych w ramach umowy robót, 

obiektów, maszyn i urządzeń. 11. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą oraz 

uzyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zaświadczenia i pozwolenia na użytkowanie 

wytworzonych obiektów. Zakres prac zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, 

będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12. Wykonawca 

dostarczy wszelką aparaturę, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, wyposażenie, 

paliwo, materiały, przyrządy, robociznę oraz odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony 

personel konieczny do sprawnego przeprowadzenia wszystkich prób oraz rozruchu 

technologicznego. 13. Zamawiający nie przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na 

użytkowanie. 14. Inwestycje objęte przedmiotowym zamówieniem będą współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno - 

kanalizacyjna - SPR, w związku z czym obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnienie 

zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej 

wykładni prawa krajowego. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki 

towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu 

standardów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów 

jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod 

warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej 

takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji 

opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pn: 

,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni 

ścieków na obszarze Gminy Gnojnik,, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR w zawiązku z 

powyższym zastrzega możliwość unieważnienia postępowania , jeżeli środki pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. Uwaga: Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza w uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany będzie do 

sporządzenia i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego dla przedmiotowego 

zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno 

Użytkowy będący załącznikiem do SIWZ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 71000000-8, 45230000-8, 

71300000-1, 45231000-5, 71320000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT: 0,0 

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-11-15 

5) Kryteria oceny ofert:  



Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Okres rękojmi i gwarancji za każdy kwartał ponad 48 miesięcy 1 punkt ( maks. 4 

kwartały) 
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data 

zakończenia: 2019-11-15 w tym: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia oraz decyzji niezbędnych do budowy i eksploatacji do 30.04.2019 r.  

 

 

 

 


