
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

http://www.bip.zgkim.mszczonow.pl/ 

 

Mszczonów: Budowa wodoci ągu Osiedle Tarczy ńska II - ø 200 w 

ul. Wschodniej, ø 160 i ø 200 w ul. Ługowej oraz ka nalizacji 

sanitarnej ø 250 w ul. Ługowej w Mszczonowie, Gmina  

Mszczonów  

Numer ogłoszenia: 95527 - 2013; data zamieszczenia:  31.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w 

Mszczonowie , ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie, tel. 046 8580081, faks 

046 8580091. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.zgkim.mszczonow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa wodociągu Osiedle 

Tarczyńska II - ø 200 w ul. Wschodniej, ø 160 i ø 200 w ul. Ługowej oraz kanalizacji sanitarnej ø 

250 w ul. Ługowej w Mszczonowie, Gmina Mszczonów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1) Przedmiotem 

zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej oraz Ługowej oraz kanalizacji 

sanitarnej w ul. Ługowej w Mszczonowie, gmina Mszczonów. 2) Wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową następujący zakres robót: - sieć wodociągowa ø 160 

o długości 39,5 m - sieć wodociągowa ø 200 o długości 1201,0 m - kanalizacja sanitarna ø 250 (od 

S1 do S16 włącznie) 555,0 m 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, 



technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do siwz. 4) 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, których zakres został podany w 

załączonej do siwz dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

tymczasowym zajęciem terenu, odwodnieniem wykopów, doprowadzeniem terenu budowy do stanu 

pierwotnego, kamerowaniem kolektora głównego kanalizacji grawitacyjnej (w tym filmy i wykresy z 

przebiegu inspekcji) oraz inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu 

do użytkowania. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni pełną obsługę geodezyjną 

inwestycji. 5) Roboty składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą 

starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, stwiorb, obowiązującymi normami i przepisami 

prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 

robót. 6) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, 

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz 

jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót. 7) Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu 

naruszenia art. 7 i 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Są to elementy 

przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego 

samego poziomu technologicznego i wydajnościowego, przy czym równoważność oferowanych 

materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych winien 

potwierdzić Zamawiający.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.21.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 16.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę 

wadium w wysokości 5 000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone 

w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy 



wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I O/Żyrardów, Nr rachunku: 

48 1240 3350 1111 0000 3540 2451. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy 

złożyć w postaci oryginału w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, pok. nr 9 (wadium w formie innej niż pieniężna można złożyć 

razem z ofertą, jednak nie należy go numerować i wpinać w ofertę). 5. Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania 

ofert. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 

III.2) ZALICZKI  

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej 4 odrębnych zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. 2 robót w zakresie wykonania kanalizacji 

sanitarnej oraz 2 robót w zakresie wykonania sieci wodociągowej. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia następujące 

osoby: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji w budownictwie w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i za które 

będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. b) Geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 

kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i 

inwentaryzacyjne lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w 

dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-



wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana 

metodą spełnia / nie spełnia. 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

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

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

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

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone;  

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

w wykazie należy wskazać 2 roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej i 2 roboty 

w zakresie wykonania sieci wodociągowej oraz załączyć dokumenty, dotyczące tych robót, 

określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie 

z zał. nr 4 do siwz;  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  



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

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

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

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 2) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VI pkt 

2 siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Prawo zamówień publicznych, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował 

zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, żąda: a) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 

podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3) 

Upoważnienie dla osoby lub osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby, których upoważnienie 



do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, wymaga się, aby wykonawca 

dołączył do oferty stosowne pełnomocnictwo. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

a) w przypadku ustaleń dotyczących podwykonawstwa, o czym mowa w § 9 umowy, b) w 

przypadku zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, jeżeli konieczność 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie spowodowana przyczynami 

niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy, przy czym każda ze stron w terminie 7 dni 

powiadomi drugą stronę o zaistnieniu tych przyczyn, c) w przypadku wykonywania robót 

zamiennych, lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o czym mowa w umowie 

oraz w siwz rozdz. XX pkt 2 i 3, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) w 

przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy - a zmiany te 

będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem budowli obarczonej 

wadą, e) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, f) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do 

podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, g) w przypadku gdy 

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, 

która przyzna środki na sfinansowanie zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.zgkim.mszczonow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sekretariat 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, pok. nr 9. 



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

17.06.2013 godzina 11:45, miejsce: Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, pok. nr 9. 

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

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

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 


