
Popielów: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tranzytu kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie 

Numer ogłoszenia: 34048 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy , ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, woj. opolskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji 

ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tranzytu kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej z miejscowości Karłowice do miejscowości Popielów, dokumentacji projektowo-

kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami do studzienki na posesji dla 

miejscowości Stare Kolnie oraz dla posesji leżących wzdłuż przebiegu tranzytu w miejscowości 

Popielów wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Koncepcje przebiegu kanalizacji 

przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zaprojektowanie : - 

wymiana pomp w pompowni PK1 Karłowice, - rurociąg tłoczny ok.11000 mb Uwaga: długości 

orientacyjne. - przejście pod torami PKP, - tłocznia PP Kabachy z zasilaniem energetycznym 1 kpl - 

pompownie przydomowe ok. 160 szt. - przyłącza ciśnieniowe fi 40PE ok 160 szt. W skład 

opracowania wejdą: - Mapy do celów projektowych - Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji 

środowiskowej - 3 egz. - Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego - 3 egz. - Operat wodno-prawny na przejście pod rzeką - 3 egz. - Projekt budowlany na 

sieć tranzytową z pompowniami - 4 egz. - Projekt budowlany na przejście pod torami PKP - 4 egz. - 

Projekt wykonawczy z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną - 3 egz. - Dokumentacja 

geologiczno - inżynierska - 3 egz. - Kosztorys inwestorski - 3 egz. - Zgody właścicieli posesji przez 

które przebiega sieć oraz są umieszczone przydomowe przepompownie o użyczeniu danej posesji na 

cele budowlane - 2 egz. - Wykonanie podziału nieruchomości na której jest projektowana tłocznia PP 

Kabachy - Prawomocne pozwolenie budowlane Kompletą dokumentacje należy także dostarczyć w 

wersji elektronicznej na dysku CD w formacie plików pdf, kosztorysy i przedmiary także w formacie 

plików ath Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) oraz ustawę z dnia 7 

lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623). 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

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

30.11.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 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 nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe 

realizowane zamówienia. Wykonawca musi się wykazać zrealizowaniem w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie wykonaniem dwóch projektów budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o 

długości sieci min 20km (sieć z przyłączami do pierwszej studni na posesji) oraz min 

150 sztuk przydomowych przepompowni. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykaz osób 

uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Wykonawca musi dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia 

spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wymagany jest: 

1) Projektant z uprawnieniami do projektowania sieci kanalizacyjnych 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie 

 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 dla 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 

 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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ b) pełnomocnictwa 

do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik) c) pisemnego 

zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - tylko w 

przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

według poniższych zasad: a. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do 

przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę. b. Niedopuszczalna jest pod rygorem 



nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenia do umowy nowych postanowień 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej 

wymienionych przypadkach: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 2) zmiana osób 

występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 3) zmiana będąca skutkiem poprawy 

oczywistej omyłki. d. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie, 

wznowienie usługi, ze względu na: 1) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, 2) 

przedłużenie procedury przetargowej, 3) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 4) 

zmiany stanu prawnego, e. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia 

umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.popielow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, pok. nr 12. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11.03.2011 godzina 09:45, miejsce: Urzędzie Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, Kancelaria Wójta I 

piętro. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 

 


