
Serock: Budowa sieci wodoci ągowej w D ębe. 

Numer ogłoszenia: 266817 - 2011; data zamieszczenia : 11.10.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miasto i Gmina Serock , Rynek 21, 05-140 Serock, woj. mazowieckie, tel. 022 

7828805, faks 022 7827499. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.serock.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa sieci wodociągowej w Dębe.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje: 1. Budowę wodociągu z rur PVC PN 10 Dz. 160 mm, L=39 mb, Dz 110 mm, L=404m 2. Budowę 

przyłączy wodociągowych z rur PE PN 10, Dz 40 mm, L=18 mb. (3szt). 3. Budowę sieci wodociągowej z rur 

PE PN10, Dz 160 mm, L=382 mb. Wszystkie materiały budowlane w realizacji przedsięwzięcia muszą 

posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa wystawione przez producentów i być zgodne parametrami 

technicznymi z dokumentacją techniczną. Dokładny zakres zamówienia jest przedstawiony w dokumentacji 

projektowej i przedmiarach robót, która stanowi integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru zadania, do obowiązków wykonawcy naleŜeć będzie: - 

przedstawienie atestów i aprobat technicznych dopuszczenia do stosowania w robotach budowlanych 

materiałów uŜytych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, - 

postępowanie zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzegając przepisów BHP, p. poŜ. i sanitarnych. - 

zapewnienie podczas wykonywania przedmiotu umowy naleŜytego porządku w miejscu objętym pracami 

budowlanymi. - poniesienie kosztów energii, wody, itd. pobieranych ze źródeł umiejscowionych na placu 

budowy lub w jego sąsiedztwie, - zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy przed wejściem 

osób niepowołanych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prac celem ochrony osób trzecich przed stratami 

w ich mieniu, zdrowiu i Ŝyciu, - poniesienie kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, - 

przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia przedmiotu umowy przed ostatecznym terminem odbioru. 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na swój koszt: - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na 

podst. art. 21 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane, - tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza, - projekt organizacji ruchu, uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas robót, - 

zapewnienie nadzoru odpowiednich słuŜb nad realizacja inwestycji - Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy 

w Serocku, - wykonanie badań wody przez stację SANEPID, - wykonanie badań zagęszczenia gruntu. 

Uwaga! UŜyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe naleŜy 

traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy swobodnie 

mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów równowaŜnych. Materiały 

równowaŜne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a cięŜar udowodnienia zachowania parametrów 

wymaganych przez zamawiającego leŜy po stronie składającego ofertę.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.13.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.05.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1) KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 zł 

(słownie: pięć tysięcy zł) 2) Wadium moŜna wnieść w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniu 

bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pienięŜnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniu 

udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium w 

pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na niŜej podany rachunek: Bank Spółdzielczy Legionowo 98 8013 0006 

2007 0015 0994 0003 3) Wadium naleŜy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 3 - ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, tzn. przed upływem terminu składania ofert. Definicja ta oznacza, Ŝe przed upływem terminu 

składania ofert, oznaczona kwota powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez 

zamawiającego lub powinno nastąpić ustanowienie zabezpieczenia w drodze określonej czynności prawnej, 

np. gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza, to, Ŝe w przypadku wpłaty przelewem, dyspozycję naleŜy złoŜyć z 

takim wyprzedzeniem, aby w dniu składania ofert wpłata znalazła się na wskazanym koncie natomiast 

gwarancja ubezpieczeniowa i inne dokumenty tego typu powinny obowiązywać równo z dniem składania 

ofert. 4) Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Prowadzą działalność gospodarczą na podstawie odpowiednich przepisów, tzn. są wpisani do 

właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej, 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na 

budowie, przebudowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 150 000 zł brutto 

kaŜda. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać Ŝe dysponuje kierownikiem budowy - branŜa sanitarna. W przypadku, 

gdy wykonawca będzie wykonywał niektóre części zamówienia przez podwykonawcę musi 

wykazać w niniejszym załączniku część zamówienia, którą zamierza mu powierzyć. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

� 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 takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, 

Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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) 

Kosztorys ofertowy, szczegółowy, zgodny z załączonym przedmiarem robót. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniŜsza cena. 
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IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający zastrzega, Ŝe zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

zmiany postanowień umowy w zakresie rzeczowo - finansowym oraz terminowym. Warunkiem takiej zmiany 

jest szczególna sytuacja nie wynikła z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, której nie moŜna było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy podstawowej. Zmiana taka musi być równieŜ uzasadniona faktem, Ŝe 

realizacja umowy podstawowej jest zaleŜna od wprowadzonych zmian oraz jest korzystna dla 

Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.serock.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy w 

Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock. Pok. Nr 42 II p.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.10.2011 

godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock. Pok. Nr 24 I p.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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