
Białoł ęka: Rozbudowa gminnej sieci wodoci ągowej o now ą sie ć wodoci ągową do 
budynków we wsi Turów , Gmina P ęcław.  
Numer ogłoszenia: 179053 - 2008; data zamieszczenia : 01.08.2008  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowi ązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina P ęcław, P ęcław 28, 67-221 Białoł ęka, woj. 
dolno śl ąskie, tel. 076 8317135, fax 076 8317033. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.peclaw.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorz ądowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbudowa gminnej 
sieci wodoci ągowej o now ą sie ć wodoci ągową do budynków we wsi Turów , Gmina 
Pęcław.. 

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

II.1.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest : Rozbudowa gminnej sie ci wodoci ągowej o now ą 
sie ć wodoci ągową do budynków we wsi Turów, Gmina P ęcław. Woda b ędzie 
odprowadzana od istniej ącego gminnego wodoci ągu PVC średnicy 160 mm 
zlokalizowanego przy uj ęciu wody i hydroforni m. P ęcław do miejscowo ści 
Turów ( w ęzeł wodoci ągowy ruroci ągami z PE 100 (SDR11) wraz z armatur ą a Ŝ 
do hydrantu nadziemnego średnicy 80 mm (HP4). Cało ść robót nale Ŝy wykona ć 
zgodnie z przedmiarem i warunkami technicznymi robó t. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  45.23.21.50-8. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  data zako ńczenia: 
30.10.2008. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium:  Zamawiaj ący Ŝąda wniesienia wadium w 
kwocie 3.000 zł ( słownie: trzy tysi ące złotych) Wykonawca powinien 
wnie ść wadium najpó źniej do dnia 25.08.2008 do godz.10.00 Wadium mo Ŝe 
być wnoszone w jednej lub kilku nast ępuj ących formach: pieni ądzu, 



por ęczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium 
wnoszone w pieni ądzu wpłaca si ę przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiaj ącego w Banku Spółdzielczym w Głogowie na konto 
57864600080000002594020004. Wadium zostanie zwrócon e zgodnie z art. 
46 ustawy PZP. Utrata wadium na rzecz Zamawiaj ącego zgodnie z art. 46 
ust. 5 ustawy.. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków:  Do udziału w przetargu dopuszczeni 
zostan ą Wykonawcy, którzy: 1.Spełni ą warunki okre ślone w art. 22 
ust.1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych. 2.Spełni ą warunki okre ślone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w s zczególno ści 
spełni ą poni Ŝsze warunki: - udokumentuj ą wykonanie w okresie 
ostatnich 5 lat przed dniem wszcz ęcia post ępowania o udzielenie 
zamówienia, a je Ŝeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy - w 
tym okresie co najmniej trzy zamówienia ( potwierdz one dokumentami 
,referencjami potwierdzonymi przez inwestora, Ŝe roboty zostały 
wykonane nale Ŝycie) odpowiadaj ącym swoim rodzajem i warto ści ą robotom 
budowlanym stanowi ącym przedmiot zamówienia. - udokumentuj ą 
posiadanie przez Kierownika budowy odpowiednich upr awnie ń oraz 
członkostwa w Izbie In Ŝynierów Budownictwa. - posiadaj ą niezb ędną 
wiedz ę i do świadczenie oraz dysponuj ą potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - znajduj ą si ę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia - 
udziel ą trzyletniej gwarancji na wykonane roboty - s ą ubezpieczeni od 
odpowiedzialno ści cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalno ści. Do 
udziału w post ępowaniu dopuszczeni zostan ą wykonawcy, którzy 
spełniaj ą wszystkie warunki udziału w post ępowaniu. Ocena spełnienia 
warunków odbywa ć si ę b ędzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na 
podstawie o świadczenia oraz przedło Ŝonych wraz z ofert ą dokumentów 
wymienionych poni Ŝej. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 
dokonany w oparciu o nastepuj ące kryteria: Kryterium 1: Cena 
ryczałtowa oferty brutto: 100% Cb= ( Cena oferty na jta ńszej brutto: 
cena oferty badanej brutto) x 100 % x 100 pkt. Zama wiaj ący udzieli 
zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszy stkim wymogom 
okre ślonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako  
najkorzystniejsza, czyli uzyskała najwy Ŝsz ą liczb ę punktów.  

• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
post ępowaniu:  Dokumenty potwierdzaj ące spełnienie warunków 
uczestnictwa w post ępowaniu: a)aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego albo aktualne za świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalno ści gospodarczej, wystawionego nie wcze śniej ni Ŝ 6 miesi ęcy 
przed upływem terminu składania ofert. b)pełnomocni ctwo wystawione 
dla osoby składaj ącej ofert ę, podpisane przez osob ę upowa Ŝnion ą do 
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania of erty przez 
pełnomocnika, c ) wykaz wykonanych w okresie pi ęciu lat zamówie ń 
porównywalnych z przedmiotem zamówienia z podaniem warto ści, zakresu, 
miejsca i daty ich wykonania, wraz z dokumentami po twierdzaj ącymi, Ŝe 
zostały wykonane nale Ŝycie (np. referencje, opinie, listy intencyjne) 
wymagane jest wykonanie w w/w okresie co najmniej 3  robót 
porównywalnych z zakresem zamówienia d) aktualne do kumenty 
stwierdzaj ące, Ŝe osoby, które b ędą wykonywa ć zamówienie, posiadaj ą 
wymagane uprawnienia wymienione w rozdziale III SIW Z e) informacj ę 
banku , w którym Wykonawca posiada podstawowy rachu nek, 
potwierdzaj ącą wysoko śćposiadanych środków finansowych( lub zdolno ść 



kredytow ą wykonawcy) potrzebnych do realizacji zamówienia w kwocie 
nie mniejszej ni Ŝ podana w ofercie warto ść przedmiotu zamówienia. f ) 
świadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów zawartych  w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP g ) wykaz osób przewidzianych do wykonan ia zamówienia. h) 
polis ę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj ący, Ŝe Wykonawca 
jest ubezpieczonym od odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalno ści. 

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:  najni Ŝsza 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.peclaw.sbip.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urz ąd 
Gminy P ęcław, P ęcław 28,67-221 Białoł ęka. 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymaga ń zamawiaj ącego okre ślonych w sposób 
umoŜliwiaj 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:  25.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urz ędu Gminy 
pokój nr 1. 

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:  nie dotyczy 

 


