
Gmina Głusk   
 

ZP.271.4.2019 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Remont sieci wodociągowej i ujęć wody na terenie Gminy Głusk w ramach 

projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk 

wraz z budową kanalizacji deszczowej” 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

                                 Ogłoszenie nr 510289-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Zamówienie realizowane jest ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej 

na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej”, nr umowy o dofinansowanie 

RPLU.06.04.00-06-0030/15-00, w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i 

Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych   Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głusk Dominów, krajowy numer identyfikacyjny 

431019980, ul.   Rynek  1 , 20-388   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 518 760, 

e-mail sekretariat@glusk.pl, faks 817 518 650.  



Adres strony internetowej (URL): ugglusk.bip.lubelskie.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  Tak  

http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia Tak  

http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem Nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie Nie  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Nie  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Tak  

Inny sposób: w formie pisemnej  

Adres: Gmina Głusk, Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sieci wodociągowej i ujęć 

wody na terenie Gminy Głusk w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej”  

Numer referencyjny: ZP.271.4.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Tak  



Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: wszystkich części  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 2  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych dotyczy zadania pod nazwą: Remont sieci wodociągowej i ujęć wody na terenie 

Gminy Głusk w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Przedmiot zamówienia obejmuje 

roboty budowlano-instalacyjne remontowe i modernizacyjne sieci wodociągowej i ujęć wody 

na terenie Gminy Głusk. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: Część nr 1: 

Remont ujęć wody w miejscowościach: Kliny, Wilczopole, Kalinówka i Prawiedniki Remont 

ujęć wody w Kalinówce, Wilczopolu, Klinach oraz Prawiednikach dotyczy wymiany 

aktualnie zainstalowanej armatury na nową z zachowaniem obecnych jej parametrów; Część 

nr 2 Wymiana zasuw sekcyjnych i węzłowych na istniejącej sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Głusk. Szczegółowy opis poszczególnych Części znajduje się w sekcjach dotyczących 

tych Części oraz w załącznikach do SIWZ w szczególności w: załączniku nr 1A dla Części nr 

1, w załączniku nr 1B dla Części nr 2, w załączniku nr 1C dot. wszystkich Części do SIWZ. 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawarte zostały w treści SIWZ i we wzorze Umowy - 

załączniki nr 8.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

 

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45231300-8 

45332200-5 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6) ustawy PZP, o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia 



podstawowego, odrębnie na każdą Część zamówienia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, 

polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. polegających na wymianie 

elementów uzbrojenia sieci wodociągowej. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem. Całkowita 

wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia 

podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia: 1) zamówienie zostanie udzielone po 

przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, w szczególności 

poprzez zaproszenie wykonawcy do negocjacji oraz negocjacje z wykonawcą; 2) wykonawca 

będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną 

określone przez Zamawiającego, oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na 

potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego; 3) 

wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy PZP, oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie 

braku podstaw do wykluczenia, 4) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy 

standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego oraz zaakceptować istotne 

postanowienia dotychczasowej umowy o zamówienie podstawowe, 5) przedmiotem 

negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez wykonawcę cena oraz 

szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia oraz 

okresu gwarancji jakości) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w 

opisie przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2019-06-15 

   
2019-09-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w następujących 

terminach: Część nr 1 – do 15 czerwca 2019 r. Część nr 2 – do 30 września 2019 r.  

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu 

minimalnych wymagań.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu 

minimalnych wymagań.  

Informacje dodatkowe  

 

 



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

 

Określenie warunków: 1.Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) 

doświadczenia: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, – w 

odniesieniu do Części nr 1: co najmniej jedno zadanie (roboty budowlane) polegające na 

budowie, przebudowie lub remoncie ujęcia wody, – w odniesieniu do Części nr 2: co najmniej 

jedno zadanie (roboty budowlane) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci 

wodociągowej. Należy dołączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) 

kwalifikacji zawodowych (dotyczy obydwu części zamówienia): Wykonawca spełni ten 

warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika robót, posiadającego aktualne 

uprawnienia budowlane instalacyjno-sanitarne w zakresie sieci wodociągowych. 

Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca wskazał tę samą osobę w obydwu częściach 

zamówienia. Uwaga: a) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290  

z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). b) W stosunku do 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, 

równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o 

których mowa w ustawie Prawo budowlane. c) W odniesieniu do obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 18 marca 

2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 2. Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

 



III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia MR z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) Zamawiający żąda: 1) zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 1) niniejszego Rozdziału dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. Przepis ust. 2 § 7 Rozporządzenia MR z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu  

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

 



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
2) wykaz robót budowlanych (wzór stanowiący załącznik do SIWZ) wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowiący załącznik do 

SIWZ); 4) Oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie osób, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem wykształcenie i kwalifikacje 

zawodowe (oświadczenie zawarte w załączniku nr 5 wykaz osób).  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w przedmiotowym postępowaniu. 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty 

przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do 

podpisania oferty (reprezentowania w postępowaniu) lub podpisania oferty (reprezentowania 

w postępowania) i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie 

pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów 

występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp.  

3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

4) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku 

przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 

Rozdziału X SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty 

wymienione w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Rozdziału X SIWZ oraz formularz oferty są składane przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej 



Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty 

pełnomocnictwa (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie). 

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 

określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez 

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym 

Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała 

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz późniejsze 

rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem . 5. Poleganie na potencjale 

innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp : W stosunku do w/w podmiotów 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) 

Rozdziału X SIWZ, 2) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać 

zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna wskazywać na zakres 

zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób 

i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ). 

Uwaga: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych 

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1) i 2) Rozdz. X SIWZ. UWAGA! 2) W odniesieniu do warunków dotyczących 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  

 

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium tj.: a) dla Części nr 1 zamówienia w wysokości: 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), b) dla Części nr 2 zamówienia w 

wysokości: 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. W przypadku składania 

oferty na dwie części, należy uiścić wadium dla każdej części odrębnie. W przypadku 

składania oferty na jedną Część należy zaznaczyć nr Części, na którą wnosi się wadium. 3. 

Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Z treści 

wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie 

gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, 

poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty 

kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 5. Wykonawca wnoszący wadium w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. 

Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem 

terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3. 6. Wadium wnoszone 

w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8689 0007 0000 



3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach. 7. Wadium należy wnieść (liczy 

się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania 

ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 

uznania na rachunku Zamawiającego. 8. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia 

wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia 

wadium przez Wykonawcę. 9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: Nie  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału  

w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert  

w formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  



 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie 

urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji. 
40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 



Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 

SIWZ. 2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową 

realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku 

VAT; 2) sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie w 

umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym 

dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach 

nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę 

określoną w ofercie i umowie; 3) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje 

kierownika robót, z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby  

o uprawnieniach nie gorszych niż posiadane przez osoby wskazane w niniejszej umowie;  

4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;  

5) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia;  

6) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 7) gdy 

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 8) dopuszcza się zmianę 



podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu; 9) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 

realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi 

kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 10) 

dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy 11) zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych  

z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków 

uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających  

z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych 

wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie 

sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań; 12) 

rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy – tzw. roboty zaniechane, wówczas zmianie ulega 

również wynagrodzenie wykonawcy, 13) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej 

zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres 

spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego 14) konieczność zrealizowania robót 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane dokumentacji przetargowej 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub ich 

wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy; 15) Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia 

konieczności zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki 

określone w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych, 16) dopuszcza się 

zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: - działania siły wyższej, klęski 

żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony  

o czas trwania okoliczności; - wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, 

śniegu, niskich temperatur, przedłużającej się zimy albo innych zjawisk/warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;  

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia 

przedmiotu umowy – o czas trwania tych okoliczności, - udokumentowania niezależnej od 

Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji  

i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy 

– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania 

okoliczności; - wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych lub dodatkowych 

mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;  

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego– termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności. - 

wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne – o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkód, - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub 

sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; - braku dostępu 

Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami 



mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu robót lub cofnięcia/nie wyrażenia 

zgody na wykonywanie robót budowlanych na prywatnych nieruchomościach, - w sytuacji,  

o której mowa w pkt 14. 17) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie  

w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów; b) w przypadku, o którym mowa w pkt 15).  

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące 

zmiany: a) danych teleadresowych; b) danych rejestrowych; c) będące następstwem sukcesji 

uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 4. Strona występująca o zmianę 

postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 

wyrażony na piśmie. 5. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu:  
Data: 2019-02-21, godzina: 10:00,  

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> język polski  

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

 

IV.6.4) 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: Tak  

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Remont ujęć wody w miejscowościach: Kliny, Wilczopole, Kalinówka i 

Prawiedniki 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

Remont ujęć wody w miejscowościach: Kliny, Wilczopole, Kalinówka i Prawiedniki Remont 

ujęć wody w Kalinówce, Wilczopolu, Klinach oraz Prawiednikach dotyczy wymiany 

aktualnie zainstalowanej armatury na nową z zachowaniem obecnych jej parametrów. I. 

Zakres robót remontowych ujęcia wody Kalinówka : 1. Wymiana dwóch pomp głębinowych 

w studniach wierconych wraz z zestawem rur pompowych Ø100 mm z głowicami długości 

około 70 m każdy. 2. Wymiana rurociągu poziomego w szachcie studziennym o średnicy 

nominalnej Ø100 mm w szachtach studziennych (w tym m.in. wodomierze kątowe, zawory 

zwrotne, zasuwy kołnierzowe). 3. Dostawa i montaż sprężarki - 1 kpl. 4. Dostawa i montaż 

wodomierza prostego o średnicy DN 100 mm 5. Dostawa i montaż chloratora na podchloryn 

sodu. 6. Wymiana zaworów zwrotnych. 7. Wymiana zaworów bezpieczeństwa 8. Wymiana 

zasuw żeliwnych kołnierzowych w budynku hydroforni oraz przy zbiornikach wodnych.  

9. Wymiana rur Ø150 tłocznych między studniami a zbiornikami wody, długości około 90 m. 

10. Wymiana rur Ø200 ssawnych między zbiornikami wody a budynkiem, długości około 20 

m. 11. Dostawa i montaż oświetlenia placu stacji wodociągowej przy zastosowaniu lampy 

LED ze zintegrowanym panelem fotowoltaicznym – 2 kpl. 12. Dostawa i montaż włazów 

prostokątnych z ramą montażową ze stali nierdzewnej z zamknięciem w zbiornikach wody  

i studniach. II. Zakres robót remontowych ujęcia wody Wilczopole: 1. Wymiana dwóch pomp 

głębinowych w studniach wierconych wraz z zestawem rur pompowych Ø100 mm  

z głowicami długości około 32 m każdy. 2. Wymiana rurociągu poziomego w szachcie 

studziennym o średnicy nominalnej Ø100 mm w szachtach studziennych (w tym m.in. 

wodomierze kątowe, zawory zwrotne, zasuwy kołnierzowe). 3. Dostawa i montaż chloratora 

na podchloryn sodu. 4. Dostawa i montaż wodomierza prostego o średnicy DN 80mm  

5. Wymiana zaworów zwrotnych. 6. Wymiana zaworu bezpieczeństwa. 7. Wymiana zasuw 

żeliwnych kołnierzowych w budynku hydroforni oraz przy zbiornikach wodnych.  

8. Wymiana rur Ø100 tłocznych między studniami a budynkiem, długości około 30 m  

9. Dostawa i montaż oświetlenia placu stacji wodociągowej przy zastosowaniu lampy LED ze 

zintegrowanym panelem fotowoltaicznym – 1 kpl. 10. Dostawa i montaż włazów 

prostokątnych z ramą montażową ze stali nierdzewnej z zamknięciem, w zbiornikach wody  

i studniach. III. Zakres robót remontowych ujęcia wody Kliny: 1. Wymiana pompy 

głębinowej w studni wierconej wraz z zestawem rur pompowych Ø100 mm z głowicą 

długości 30 m każdy. 2. Wymiana rurociągu poziomego w szachcie studziennym o średnicy 

nominalnej Ø100 mm w szachcie studziennym ( w tym m.in. wodomierze kątowe, zawory 

zwrotne, zasuwy kołnierzowe). 3. Dostawa i montaż sprężarki - 1 kpl 4. Dostawa i montaż 

wodomierza prostego o średnicy DN 100 mm 5. Dostawa i montaż chloratora na podchloryn 

sodu. 6. Wymiana zaworów zwrotnych. 7. Wymiana zaworów bezpieczeństwa. 8. Wymiana 

zasuw żeliwnych kołnierzowych w budynku hydroforni oraz przy zbiornikach wodnych.  

9. Wymiana rur Ø100 tłocznych między studniami a zbiornikami wody długości około 60 m. 

10. Wymiana rur Ø150 ssawnych między zbiornikami wody a budynkiem długości około 45 

m. 11. Dostawa i montaż oświetlenia placu stacji wodociągowej przy zastosowaniu lampy 

LED ze zintegrowanym panelem fotowoltaicznym – 2 kpl. 12. Dostawa i montaż włazów 

prostokątnych z ramą montażową ze stali nierdzewnej z zamknięciem w zbiornikach wody  

i studniach. IV. Zakres robót remontowych ujęcia wody Prawiedniki: 1. Wymiana pomp 

głębinowych w studni wierconej wraz z zestawem rur pompowych Ø100 mm z głowicą 

długości około 40 m studnia nr I i około 30 m studnia nr II. 2. Wymiana uszkodzonego 

hydroforu 3. Wymiana złoża w odżelaziaczach 4. Wymiana pompy płucznej 5. Wymiana 

zasuw spustowych ze zbiorników wody 6. Wymiana rur ssawnych ø 150 7. Wymiana rur 



ssawnych ø 200 8. Wymiana schodów przy zbiorniku 9. Dostawa i montaż oświetlenia placu 

stacji wodociągowej przy zastosowaniu lampy LED ze zintegrowanym panelem 

fotowoltaicznym – 1 kpl. V. Część nr 1 zamówienia obejmuje również dostawę, montaż i 

uruchomienie systemu monitoringu i powiadamiania o stanie pracy stacji wodociągowej dla 

wszystkich czterech ujęć. 

  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8, 45332200-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 

 data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-06-15 

 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie 

urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji. 
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Wymiana zasuw sekcyjnych i węzłowych na istniejącej sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Głusk 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

Wymiana zasuw sekcyjnych i węzłowych na istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Głusk 1. Wymiana zasuw żeliwnych łączonych na sztamunki na rurociągu PVC. Należy 

zdemontować istniejące zasuwy wraz z połączeniami sztamunkowymi i zamontować nowe 

zasuwy łączone za pomocą łącznika rura – kołnierz. Powyższy typ łączenia występuje  

w miejscowościach: Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, 

Kliny. 2. Wymiana zasuw żeliwnych z połączeniami kołnierzowymi na rurociągach PVC. 

Powyższy typ łączenia występuje w miejscowościach: Abramowice Prywatne, Kalinówka, 

Mętów, Ćmiłów, Dominów, Żabia Wola, Wólka Abramowicka, Głuszczyzna, 

Kazimierzówka, Majdan Mętowski. 3. Planowana ilość zasuw do wymiany: ø80 – 24 szt., 

ø110 – 51 szt., ø150 – 97 szt. ø200 – 19 szt. 

  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8, 45332200-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  



Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

 

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-09-30 

 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena  60,00 

okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie 

urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji. 
40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 


