
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.gminasadkowice.pl 

 

Sadkowice: Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I 

cz.2 i Etap III 

Numer ogłoszenia: 43249 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice , Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. 

łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminasadkowice.pl; 

http://www.gminasadkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu i przyłączy 

wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz.2 i Etap III. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Etap I cz. 2- zakres od ujęcia wody do 

miejscowości Rzymiec obejmujący miejscowości: Gacpary, Lutobory, Turobowice, 

Turobowice Kolonia wraz przyłączami wodociągowymi - koszty kwalifikowane. Sieci 

wodociągowej Etap III- zakres od miejscowości Rzymiec do m. Nowe Szwejki obejmujący 

miejscowości: Pilawy, Rzymiec, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie, Gośliny, Szwejki Małe 

wraz z przyłączami wodociągowymi- koszty kwalifikowane Wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarami robót. Sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur wykonanych z 

polichlorku winylu PVC PN 10 i PEHD Ø 160 mm, 110 mm i 90 mm oraz z armatury 

żeliwnej. Etap I część 2 w m. Gacpary, Lutobory, Turobowice, Turobowice Kolonia, - gm. 

Sadkowice Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 9 461 mb z tego: PVC Ø 160 mm - 3 

202 m PVC Ø 110 mm - 3 575 m PVC Ø 90 mm - 2 161 m PE100 SDR 17 PN 10 Ø 110 mm 

- 523 m Etap III w m. Pilawy, Rzymiec, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie - gm. Sadkowice 

Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 10105 mb z tego: PVC Ø 160 mm - 2 015 m 

PVC Ø 110 mm - 7 110 m PVC Ø 90 mm - 980 m Etap III w m. Gośliny, Szwejki Małe - gm. 

http://www.bip.gminasadkowice.pl/


Biała Rawska Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 573 mb z tego: PVC Ø 110 mm - 

573 m Rury PVC kielichowe w sieci rozdzielczej łączone będą przy pomocy uszczelek 

gumowych. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy, które należy obudować płytami 

betonowymi. Aby uniemożliwić wysunięcie się bosego końca rury PVC z kielicha, na 

wszystkich węzłach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano betonowe bloki oporowe z 

betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym. Na sieci zaprojektowano 

hydranty ppoż. w odległościach zgodnych z normą oraz niezbędne zasuwy sytuowane w 

punktach węzłowych sieci. Przyłącza wodociągowe o średnicy wewnętrznej Ø 32 mm , 40 

mm, 50 mm i 63 mm zostały zaprojektowane z rur PE Etap I część 2 w m. Gacpary, 

Lutobory, Turobowice, Turobowice Kolonia, - gm. Sadkowice Ogólna długość przyłączy 

wynosi 813 m/33 szt. z tego: Ø 32 mm - 243 m Ø 40 mm - 52 m Ø 50 mm - 81 m Ø 63 mm - 

437 m Etap III w m. Pilawy, Rzymiec, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie - gm. Sadkowice 

Ogólna długość przyłączy wynosi 755 m/60 szt. z tego: Ø 32 mm - 345 m Ø 40 mm - 161 m 

Ø 50 mm - 95 m Ø 63 mm - 154 m Przyłącza wodociągowe na sieci rozdzielczej będą 

wykonane przy pomocy nawiertek żeliwnych z zaworami. W celu oznakowania instalacji i 

uzbrojenia sieci wodociągowej należy: - odpowiednimi tabliczkami oznakować uzbrojenie 

sieci wodociągowej - tabliczki informacyjne umieścić na trwałych budynkach i na słupkach 

betonowych przy trasie wodociągu - wszystkie skrzynki przewidzieć duże i umocnić płytami 

betonowymi i oznakować tabliczkami Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem został 

określony w projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót i niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie 

z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją Starosty Rawskiego - pozwoleniem na 

budowę Nr 495/2010 z dnia 29.12.2010 r., oraz pozwoleniem na budowę Nr 22/2015 z dnia 

19.01.2015 r. oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , 

przedmiarami robót. Wszelkie prace budowlane oraz inne czynności nie opisane w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej, a niezbędne do 

właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać w ramach 

niniejszego zadania i uwzględnić w kalkulacji kosztów.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

08.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 

PLN). Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oryginał 

należy załączyć luzem, a kopię trwale spiąć z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w 



formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto BSBR O/Sadkowice nr: 09 9291 0001 

0035 8648 2000 0010 z takim wyprzedzeniem, aby środki znajdowały się na koncie 

Zamawiającego przed otwarciem ofert. Zwrot, zatrzymanie lub ponowne wniesienie wadium 

następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie 

wg wzoru-załącznik nr 2. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca udokumentuje, że 

w okresie określonym w dziale VI pkt A4 niniejszej SIWZ Wykonawca 

należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym charakterze 

(budowa, sieci wodociągowej o długości nie krótszej niż 10 km wg wzoru 

załącznik nr 3 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: Kierownik budowy będzie 

posiadał uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie 

instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Kierownik robót branży drogowej 

będzie posiadał uprawnienia do kierowania robotami w zakresie budowy dróg 

na dowód tego Wykonawca składa Oświadczenie wg wzoru załącznik nr 7 

oraz Oświadczenie wg wzoru załącznik nr 2. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: Kierownik budowy będzie 

posiadał uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie 

instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Kierownik robót branży drogowej 

będzie posiadał uprawnienia do kierowania robotami w zakresie budowy dróg 

na dowód tego Wykonawca składa Oświadczenie wg wzoru załącznik nr 7 

oraz Oświadczenie wg wzoru załącznik nr 2. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie 

wg wzoru-załącznik nr 2. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ 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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych 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, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Wykonawca powinien udokumentować, że w ww. okresie należycie wykonał co 

najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym charakterze (budowa, sieci wodociągowej 

o długości nie krótszej niż 10 km) Wykonawca składa wykaz robót wg wzoru 

załącznik nr 3 wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są: poświadczenia 

lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć 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 wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby 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. 

 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy w okresie 3 

lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.  

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 0.98 

 2 - Okres gwarancji - 0.02 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: a) w przypadku zmiany osób wymienionych w § 3 umowy, b) w przypadku 

konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne nie powodują zmiany ceny. Ich 

konieczność zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy 

oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad inwestycją. c) może nastąpić zmiana 

okresu przewidzianego na ukończenie robót gdy: 1) zmiany spowodowane są warunkami 

atmosferycznymi, w szczególności: -klęski żywiołowe; -warunki atmosferyczne odbiegające 

od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i dokonywanie odbiorów; 2) 

zmiany spowodowane są nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska 

archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty budowlane; 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego. d) w 

przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; Zmiany 

mogą dotyczyć zmniejszenia zakresu wykonywanych prac, i w związku z tym zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których zamawiający zrezygnował, 

obliczonych na podst. kosztorysu ofertowego złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę. e) 

za względu na konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, f) ze 

względu na konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

Zmiany w treści umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu. Wszystkie 

powyższe postanowienia niniejszego punktu-6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.bip.gminasadkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Sadkowicach Sadkowice 129 A 96-206 Sadkowice Pokój nr 14. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 13.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sadkowicach Sadkowice 129 A 

96-206 Sadkowice Pokój nr 1 sekretariat. 

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: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania 321 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 - 2013. 

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 państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


