
oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.12.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie, tel. (63) 288 50 14, faks: 
(63)  288  59  40,  www.bip.kaweczyn.pl,  ogłasza  przetarg  nieograniczony na  wykonanie  zamówienia 
publicznego w zakresie:

ROZBUDOWA I  MODERNIZACJA STACJI  UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI 
MARCJANÓW, GMINA KAWĘCZYN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Klasyfikacja  przedmiotu  zamówienia  według  nomenklatury  Wspólnego  Słownika  Zamówień 
(CPV): 45.25.21.26-7, 4500000-0, 45111200-0, 45231300-8, 45330000-9, 45331210-1, 45231400-9, 
45310000-3, 45400000-1, 454553000-7
Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego robót w 
oparciu  o  dokumentację  projektową  opracowaną  przez  ENVIROTECH  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 
Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 7:
  1. Roboty budowlane

• roboty rozbiórkowe, 
• roboty ziemne 
• roboty zbrojeniowe, 
• roboty betonowe,
• stolarka okienna i drzwiowa, 
• roboty malarskie
• roboty dekarskie, 
• roboty ociepleniowe i elewacyjne, 
• roboty wykończeniowe, 
• wywóz gruzu 

              2. Roboty instalacyjne i technologia 
2.1 Demontaż instalacji technologii w budynku

• demontaż rurociągów i armatury,
• demontaż urządzeń,

               2.2 Montaż urządzeń i armatury 
• montaż urządzeń technologicznych,
• montaż wyposażenia i armatury

               2..3 Montaż orurowania i kształtek w budynku
• montaż rurociągów i kształtek  

               2.4 Instalacja wentylacji 
• montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 

              2.5 Instalacje centralnego ogrzewania
• montaż grzejników elektrycznych

              2.6 Instalacje wodno-kanalizacyjne
• montaż rurociągów 
• montaż wyposażenia i armatury

           3. Sieci przyobiektowe
              3.1 Roboty rozbiórkowe 

• demontaż pomp głębinowych 
• demontaż armatury 

              3.2 Sieć wodociągowa 
• roboty ziemne 
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• roboty montażowe rurociągów i armatury 
              3.3 Kanalizacja sanitarna 

• roboty ziemne 
• roboty  montażowe  rurociągów,  neutralizatora,  zbiornika 

bezodpływowego oraz zbiornika wód popłucznych

              3.4 Remont zbiorników wyrównawczych wody uzdatnionej 
• roboty remontowe dwóch zbiorników wyrównawczych naziemnych o 

pojemności 100 m 3 każdy 

           4. Zagospodarowanie terenu
              4.1 Budowa śmietnika

• roboty betonowe, zbrojeniowe, dekarskie i wykończeniowe
              4.2 Tereny utwardzone i zieleń
              4.3 Wyposażenie budynku 

           5. Instalacje elektryczne i AKPiA 
              5.1 Przyłącze energetyczne, zasilanie rozdzielni RG, agregat 60 kVA montaż i 
                    uruchomienie 

• roboty instalacyjne, montażowe i badania instalacji,
• montaż i uruchomienie agregatu

              5.2 Instalacja wnętrzowa 
• roboty instalacyjne i badania instalacji

              5.3 Zalicznikowe linie kablowe nn 0,4 kV oraz sterowanie ( poza budynkiem SUW ) 
• roboty ziemne
• roboty montażowe kabli i badania linii kablowych 

6. Pozostałe roboty

6.1  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  efekt  technologiczny  jakości  wody 
uzdatnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wody do picia.

6.2  Wykonanie  rozruchu  technologicznego  SUW  wraz  z  wykonaniem 
niezbędnych  analiz  wody  pod  względem  bakteriologicznym  i  fizyko-
chemicznym, 

6.3 Uzyskanie decyzji UDT, 
6.4 Przygotowanie  przez  Wykonawcę  niezbędnych  dokumentów,  protokołów 

odbiorów robót dla uzyskania przez Inwestora decyzji na użytkowanie obiektu 
SUW. 

I.

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określony  jest  w  dokumentacji  projektowej, 
przedmiarze robót oraz STWiORB.
Zamawiający  wymaga  udzielenia  przez  wykonawcę  na  wykonany  przedmiot  zamówienia 
gwarancji jakości na okres 36 miesięcy. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez wykonawców ofert częściowych i oferty 
wariantowej na wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielenia zamówień uzupełniających,
5) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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Zamówienie publiczne objęte jest współfinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.02.2013 r.

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  załącznikami  zamawiający  udostępnia  na 
stronie internetowej www.bip.kaweczyn.pl 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zamawiający  ponadto  nieodpłatnie  przekazuje  w 
wersji elektronicznej, wyłącznie na wniosek wykonawcy zgłoszony w formie pisemnej lub faksem, w 
następujący sposób:
1. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kawęczyn, pokój nr 14;
lub
2. poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego na adres siedziby wnioskodawcy.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

O  udzielenie  zamówienia  publicznego  stanowiącego  przedmiot  niniejszego  postępowania,  mogą 
ubiegać się wyłącznie wykonawcy,  którzy spełnią następujące warunki określone przepisem art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
wykonali  w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym  okresie,  co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną 
polegającą  na  budowie  lub  przebudowie  budowli  w  rodzaju  stacji  uzdatniana  wody, 
przepompowni  wody  lub  oczyszczalni  ścieków  albo  polegającą  na  montażu  lub  remoncie 
instalacji i urządzeń technicznych budowli tego rodzaju. 
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania 
zamówienia, to znaczy dysponują osobami legitymującymi się kwalifikacjami odpowiednimi do 
funkcji, jakie zostaną im powierzone. Na tej podstawie znajdujące się w dyspozycji wykonawcy 
osoby powinny posiadać uprawnienia do: 

- kierowania  budową i  robotami  budowlanymi  udzielone w specjalności  instalacyjnej  w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

- kierowania  robotami  budowlanymi  udzielone  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

- kierowania robotami budowlanymi udzielone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub  uprawnienia  budowlane  udzielone  w  zakresie  odpowiadającym  zakresowi  specjalności,  o 
której mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane lub kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 
w  szczególności  na  podstawie  ustawy  z  dnia  18  marca  2008  r.  w  o  zasadach  uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, 
poz. 394). 
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formu-
ły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączo-
nych do oferty (wymaganych przez Zamawiającego i określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
SIWZ). 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamó-
wienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wy-
konawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zaso-
bami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zo-
bowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. 
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Wymagane  przez  zamawiającego dokumenty  i  oświadczenia potwierdzające spełnianie  przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie 
podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć dokumenty wskazane w § 
1 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7, w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), to znaczy:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu  o art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawionego nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ;

2. aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 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);

3. aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że 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);

4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
upływem terminu składania ofert);

5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  (wystawiona  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  
upływem terminu składania ofert) – wyłącznie w zakresie dotyczącym podmiotów zbiorowych 
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

6. wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  odpowiedzialnych  za 
kierowanie,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  niezbędnych  do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

7. oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 
wymagane uprawnienia do kierowania budową oraz robotami budowlanymi;

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

9. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz oświadczenie  o  spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu,  określonych  w art.  22 ust.  1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku Wykonawców którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punktach należy złożyć dokumenty zgod-
nie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te doku-
menty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817), z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 ust. 3 roz-
porządzenia, to znaczy:

 dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości; (wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

 dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzający,  że  nie  zalega  z  uiszczeniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie 
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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 ofert);

 dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzający,  że  nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie. 
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

 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 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda wniesienia 
wadium przetargowego w wysokości 20.000,00 PLN  (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia 
09/08/2012 do  godz. 11:00 do  Urzędu  Gminy  Kawęczyn,  Kawęczyn  48,  za  pośrednictwem 
Sekretariatu  Urzędu  Gminy-  pokój  nr.1,  w  przypadku  osobistego  stawiennictwa  wykonawcy  w 
siedzibie zamawiającego w celu złożenia oferty.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09/08/2012 o godz. 
11:15 w sali obrad Urzędu Gminy Kawęczyn.

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z ICH ZNACZENIEM: cena oferty  – 100 %

MOŻLIWOŚĆ I WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY:

1. W  przypadku  wystąpienia  zdarzeń  obiektywnie  niezależnych  od  Zamawiającego  lub 
Wykonawcy,  które  zasadniczo  i  istotnie  utrudniają  wykonywanie  części  lub  całości 
zobowiązań wynikających  z  niniejszej  umowy,  których  Zamawiający lub  Wykonawca  nie 
mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 

2. W  przypadku  zmiany  przez  władzę  ustawodawczą  w  toku  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia publicznego lub w okresie obowiązywania zawartej umowy na roboty budowlane 
procentowej stawki podatku VAT, wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie zmieniona, 
odpowiednio w zawieranej umowie na roboty budowlane lub aneksem do zawartej umowy, o 
kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku. 

3. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach:
 działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 
 w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,
 z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących, 

że wykonanie robót lub ich części ze względów technologicznych w tych warunkach 
nie jest możliwe,

 z powodu siły wyższej,
 w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
 w  przypadku  znalezienia  na  terenie  budowy  przedmiotów  wybuchowych 

i  niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,  których  termin  usuwania  będzie miał 
wpływ na termin realizacji robót.

Ww.  wypadkach  termin  wykonania  umowy  ulega  wydłużeniu  o  okres,  w  którym  roboty  będące 
przedmiotem zamówienia nie mogły być prowadzone.

 w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, robót nie ujętych w 
przedmiarach robót a występujących  w projekcie budowlanym,  których  wykonanie 
będzie wymagało dodatkowego nakładu czasu ze strony Wykonawcy.

4. Zmiana  wynagrodzenia  jest  dopuszczalna w przypadku rezygnacji  przez Zamawiającego z 
części zakresu robót określonego w dokumentacji  projektowej lub zastosowania rozwiązań 
zamiennych w dokumentacji projektowej,

5. Dopuszczalne są również zmiany w umowie:
 w  zakresie  kluczowego  personelu  Wykonawcy  na  osobę  o  równoważnych 

uprawnieniach, jak określone w SIWZ,
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 zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji robót, 
 zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego  wykonania umowy, na 

równoważne wartościowo,
 w przypadku aktualizacji  rozwiązań z uwagi  na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,
 w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może 

zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej.

TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY OFERTĄ: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami, są: 
Ewelina Buda,  Ewa Frątczak  –  pokój  nr  11,  tel.  /63/ 288 59 21,  /63/  288  59  34 -  w sprawach 
dotyczących  procedury  postępowania  i  przedmiotu  zamówienia,  w  Urzędzie  Gminy  Kawęczyn, 
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 7:30 do 15:30.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 25 lipca 2012 r. z numerem: .161723-2012 

                                                                                                Wójt Gminy Kawęczyn 
                                                                                               /-/ Jan Nowak
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