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Ogłoszenie nr 522326-N-2017 
z dnia 01.06.2017 r. 

 
 
 

Gmina Koniecpol: Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - 
Chrząstowska 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 
 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt planowany do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie 5.1. Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa RIT, tytuł 
projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu, ul. Żeromskiego – Chrząstowska” 
 
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: nie dotyczy 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
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: nie dotyczy  
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Koniecpol, krajowy numer identyfikacyjny: 15139799000000, ul. Chrząstowska  6A,                                        
42-230 Koniecpol, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34) 355-18-81, e-mail: umig@koniecpol.pl, faks (34) 
355-17-56.  
Adres strony internetowej (URL): bip.koniecpol.pl   
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
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Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym 
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy                   
i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone                          
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) Tak: bip.koniecpol.pl  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: Tak: www.bip.koniecpol.pl  
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  
adres  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: Nie  
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak  
Inny sposób: 
Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, pokój nr 17 - Kancelaria (parter) 
 
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:  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska 
Numer referencyjny: ZP.271.9.2017 
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: Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:  
 
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:  
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem 
energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych wraz z budową zjazdu do pompowni ścieków 
oraz przebudowa istniejących pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w m. Koniecpol, Rejon 
ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej. Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:  
a) budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 110x6,6mm i długości łącznej 

L=542,0mb w tym wykonanie przewiertów rurociągiem tłocznym w rurze przewiertowej: PE RC                                
o Dn=250mm i długości L= 107,5 mb (przekroczenie rzeki Pilicy) i stalowej Dn=200 mm i długości 21 mb 
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(przekroczenie ul. Chrząstowskiej), oraz przebudowę istniejącego rurociągu o średnicy 90x5,4mm                               
i długości L=6,0m; wraz z budową na kanale tłocznym 6 szt. studzienek kanalizacyjnych                                              
z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Dn=1200mm;  

b) budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN 8 łączonych 
kielichowo na uszczelkę gumową, o średnicach: Dz=315x9,2mm i Dz=200x5,9mm, o łącznej długości 
L=16mb, wraz z budową studzienki kanalizacyjnej niewłazowej PP, PE o średnicy 600mm z trzonem                         
z rury karbowanej i włazem z żeliwa sferoidalnego klasy D400;  

c) budowę pompowni ścieków P1 zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej z pełnym wyposażeniem                                 
i zasilaniem energetycznym wraz z wykonaniem ogrodzenia pompowni z paneli systemowych i montażem 
bramy dwuskrzydłowej o szerokości 3,65m (w osiach słupków); korpus pompowni o średnicy 3000mm 
wykonany z polimerobetonu;  

d) przebudowę pompowni ścieków P-Pilica zlokalizowanej przy ul. Chrząstowskiej, polegającej na 
demontażu istniejącej pompowni wraz ze zbiornikiem oraz budowę nowej wraz z pełnym wyposażeniem, 
zasilaniem energetycznym, sterowaniem oraz wykonaniem ogrodzenia z paneli systemowych z furtką                    
o szerokości 1,3m; korpus pompowni o średnicy 3000mm wykonany z polimerobetonu;  

e) przebudowę pompowni ścieków P-Mickiewicza zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza, polegającą na:  
 oczyszczeniu zbiornika wraz z remontem korpusu zbiornika, 
 wymianie orurowania oraz armatury,  
 wymianie układu zasilania i sterowania, 
 przebudowie komory zasuw;  

f) roboty drogowe polegające na odbudowie nawierzchni jezdni, poboczy i zieleńców na odcinku budowy 
kanalizacji oraz budowie zjazdu do pompowni P1, w tym:  
 odtworzenie nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,0m 

na powierzchni 1124m2 i grubości 8 cm, w tym: 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S               
i 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 
0/31,5 stabilizowanej mechanicznie – łączna grubość podbudowy 32 cm; 

 odtworzenie nawierzchni drogi na odcinku 10m od zjazdu publicznego oraz wykonanie wjazdu do 
pompowni ścieków z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm, obramowanej krawężnikami drogowymi, na 
podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie, łączna grubość podbudowy 30 cm; powierzchnia kostki do wykonania 
114m2; 

 wykonanie obustronnych poboczy drogi i wjazdu do pompowni z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie –grubość warstwy 15cm, łączna powierzchnia 470m2; szerokość 
poboczy 1,0m (droga) i 0,75m (wjazd do pompowni ścieków); 

 wykonanie (odtworzenie) zieleńców na powierzchni 63m2 poprzez nawiezienie 15 cm warstwy humusu                     
i obsianie trawą.  

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji w celu 
wytyczenia obiektów oraz sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa obejmująca projekty 
budowlane i wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ.  
UWAGA: Przedmiary robót załączono do SIWZ jedynie w celach informacyjnych i służą jedynie do 
opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą 
należy podać w formie ryczałtu.  
Jeżeli dokumentacja projektowa, przedmiary robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez 
wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub 
urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów 
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ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej 
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub 
urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na 
temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez 
zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu 
braku równoważności.  
Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz 
posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 
Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45231000-5 
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: Nie 
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: nie dotyczy 
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: 2018-05-31  
II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
 
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:  
Zamawiający nie określa warunków szczegółowych w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Zamawiający określa następujący warunek szczegółowy: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00zł (słownie: pięćset tysięcy 
złotych). 
Informacje dodatkowe nie dotyczy 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:  
Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:  
a) udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej 
roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej lub 
kanalizacji deszczowej i wartości robót brutto nie mniejszej niż 700.000,00zł (słownie: siedemset tysięcy 
złotych);  

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcje kierownika 
budowy oraz kierownika robót drogowych, posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku 
kierownika budowy (liczone w okresie od daty uzyskania uprawnień budowlanych do terminu składania 
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ofert) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących 
specjalnościach:  
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik budowy), 
 inżynieryjnej drogowej (kierownik robót drogowych),  
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Poz. 290 z późn. zm.) 
i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. 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.  
Uwaga:  
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 
12 ust. 1 Prawa budowlanego 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 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                      
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. Poz. 65). 
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:  
Informacje na temat osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót 
drogowych należy zamieścić w formularzu ofertowym wraz ze wskazaniem doświadczenia osoby 
wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy. 

 
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)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji,                       

o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu               
o zamówienie publiczne. Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty              
w przedmiotowym postępowaniu.  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie, składa następujące oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do 
wykluczenia:  
a) 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 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega                       
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;  

d) oświadczenie wykonawcy niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa                    
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;  
UWAGA: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, będą musieli 
złożyć odpowiednio: wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników 
konsorcjum/ spółki cywilnej) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt a), b) i c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

Dokument, o którym mowa ust. 3 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 
składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w ust. 3 b) powinien być 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 wydaję się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt a) i b) , 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 tej osoby. Dokument ten 
powinien być wystawiony zgodnie z terminami wskazanymi w ust. 3 zdanie drugie. 

 
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:  
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie, składa następujące oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału                  
w postępowaniu:  
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (sporządzony wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), 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 
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budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (sporządzony wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub 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 wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi osobami.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy 
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: nie dotyczy 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
a) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ);  
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania 

wykonawcy i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi 
być złożone w oryginale oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
(czytelne podpisy, lub parafa i pieczęcie imienne), lub mieć postać aktu notarialnego lub potwierdzonej 
notarialnie kopii;  

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - w oryginale;  
d) dowód wpłaty wadium. 
 
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 wymaga złożenia wadium w wysokości: 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.  
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol: Bank Spółdzielczy                                 
w Koniecpolu, Nr konta: 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 z adnotacją: „Wadium – kanalizacja                  
ul. Żeromskiego – Chrząstowska”,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 
r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)  

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu wadialnego należy 
złożyć w oddzielnej kopercie/opakowaniu w kancelarii (pokój nr 17 – parter) Urzędu Miasta i Gminy 
Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, przed upływem terminu składania ofert, natomiast 
kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnioną/ uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. Kopertę/opakowanie zawierającą 
oryginał dokumentu wadialnego należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy z adnotacją: 
„Wadium – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska”.                              
Z dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.  

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - do oferty należy dołączyć dowód nadania przelewu na 
rachunek Zamawiającego podany w ust. 3. pkt 1), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę/ 
osoby uprawnioną/ uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wadium wnoszone 
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w pieniądzu uważa się za wniesione prawidłowo, jeżeli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego 
podane w ust. 3 pkt 1) przed upływem terminu składania ofert.  

6. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców występujących wspólnie uważa się za wniesione 
prawidłowo.  

7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a                  
i ust. 5 ustawy Pzp. 

 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nie dotyczy 
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  
Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
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:  
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: nie dotyczy 
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: nie dotyczy  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów: nie dotyczy  
Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
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: nie dotyczy  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy  
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: nie dotyczy 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych                  
w zakresie połączeń: nie dotyczy 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
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Czas trwania:  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 30,00 

doświadczenie kierownika budowy 10,00 

 
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: nie dotyczy 
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): nie dotyczy 
Informacje dodatkowe: nie dotyczy  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy 
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  nie dotyczy 
Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty: nie dotyczy 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: nie 
dotyczy 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych: nie dotyczy 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: nie 
dotyczy 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
licytacja wieloetapowa 
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: nie dotyczy 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy 
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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: nie dotyczy 
 
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. Przewiduje się możliwość wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

2. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami prawa, wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne 
uznane zostaną następujące zmiany: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy;  
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;  
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów.  
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 - 3 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego                            

w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. 
5. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót, o czas opóźnienia, jeżeli takie 

opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego w szczególności będących następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji projektowej                     
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót; 
3) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika 
budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora 
nadzoru; 

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności; 

5) podpisania przez Strony umowy aneksu do umowy na realizacje robót dodatkowych na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja tych robót ma wpływ na termin 
wykonania umowy. 

6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub postoju. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, 
jeżeli na przedłużenie terminu wpływ miały zaniedbania lub błędy ze strony Wykonawcy. 

8. Dopuszcza się zmianę umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. w sytuacji konieczności zlecenia 
wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych przedmiotem umowy,                                          
i wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, o ile staną się one niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót 
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budowlanych może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym 
zakresie. Podstawę do podpisania aneksu stanowił będzie protokół konieczności potwierdzony przez 
inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi 
zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 
Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 
opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 
wykonawczymi. Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych odbywało się będzie fakturami 
wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru. Faktury regulowane będą                                  
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur, protokołu odbioru wykonanych robót 
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte na podstawie stawek i wskaźników 

zastosowanych w kosztorysach ofertowych, a ilości robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem;  
2) w przypadku gdy danej roboty nie będzie można rozliczyć w oparciu o zapisy ust. 8 pkt 1), brakujące 

czynniki produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania;  

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym,                                     
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji 
w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

9. Przewiduje się możliwość zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy lub kierownika robót 
drogowych na inną osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze 
zmiany Kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, z podaniem przyczyny zmiany oraz 
wskazania osób zastępujących, przedstawiając jej kwalifikacje i doświadczenie. Zmiana kierownika 
budowy dopuszczalna jest jedynie w sytuacji, gdy  nowa osoba przewidziana do pełnienia tej  funkcji będzie 
posiadała doświadczenie na poziomie co najmniej równym doświadczeniu kierownika budowy 
wskazanemu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zmiana Kierownika budowy lub kierownika 
robót następuje po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej akceptacji od Zamawiającego. Zamawiający 
może z własnej inicjatywy żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, 
jeżeli uzna że osoby te nie wywiązują się należycie ze swych obowiązków wynikających  z umowy.. 

 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:                    
Data: 2017-06-19, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: nie dotyczy 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału                                        
w postępowaniu 
> Oferty należy sporządzić w języku polskim.  
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 Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy: 
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1) Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie, 
w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy                 
w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę.  

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Koniecpolu, Nr konta: 62 

8276 0003 2000 0000 0635 0014 z adnotacją: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu 
ul. Żeromskiego – Chrząstowska",  

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,              
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

c) w gwarancjach bankowych,  
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. 
Nr 42, poz. 275).  

3) Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz - należy złożyć w oryginale do pokoju 
nr 24 Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol najpóźniej w dniu 
wyznaczonym na datę podpisania umowy. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać nazwę i adres 
wykonawcy (w przypadku wykonawców występujących wspólnie – nazwy i adresy wszystkich 
wykonawców), nazwę beneficjenta (zamawiającego), nazwę gwaranta lub poręczyciela, określenie 
wierzytelności, która ma być zabezpieczona, oraz zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego                  
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty. Gwarant nie 
może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też 
od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Treść gwarancji/ poręczenia, należy uzgodnić przed jej 
wystawieniem z Zamawiającym. 

5) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% 
wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji 
i rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu 
gwarancji za wady.  

6) Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania. 

7) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień 
publicznych zawarte w art. od 147 do 151.  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (przez podwykonawcę rozumie 
się również dalszego podwykonawcę), osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. „pracowników fizycznych”. Wymóg powyższy 
nie dotyczy osób kierujących budową (kierownik budowy, kierownicy robót), dostawców materiałów 
budowlanych, geodetów. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę przy realizacji robót budowlanych stanowiących 
przedmiot zamówienia, co najmniej jednej osoby bezrobotnej na podstawie skierowania Powiatowego 
Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r., z późn. zmianami), lub na postawie właściwego dokumentu kierującego 
bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku 
pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Wymóg zatrudnienia osoby bezrobotnej dotyczy osób wykonujących czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. „pracowników fizycznych”. 

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH – nie dotyczy 

 


