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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. 
mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ulicy 
Sempołowskiej wraz z odwodnieniem na działkach nr 2030/9; 2102 w Sierpcu, Gmina Miasto 
Sierpc, powiat Sierpc, woj. mazowieckie - Etap I: kanalizacja deszczowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w Sierpcu, ul. Sempołowska. 
Kanalizacja deszczowa obejmuje między innymi: 

1) układ grawitacyjny z rur z tworzywa sztucznego PVC o średnicy Ø200 - 66mb i Ø300 - 
17,5mb, klasy S łączonych na uszczelki i układanych w wykopie na podsypce piaskowej o 
grubości 15cm, 
2) studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 - 3mb z dolną częścią wylewaną, 
prefabrykowaną lub wymurowaną z cegły klinkierowej, przykryte płytami nadstudziennymi 
z otworem Ø600 - 3szt. i włazami żeliwnymi typu ciężkiego - 3szt. i osadzone na 
pierścieniach odciążających Ø1200/1500 mm - 3szt., 
3) żeliwne wpusty uliczne osadzone na studzienkach wykonane z rury betonowej 
Ø500mm - 3szt., 
4) właz żeliwny Ø600 mm z adapterem teleskopowym - 1szt., 
5) kineta studzienki inspekcyjnej przepływowa Ø200 mm, 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia na własny koszt nawierzchni jezdni do stanu 
pierwotnego przed rozpoczęciem robót. 
Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. (załącznik Nr 4 i 5). 



Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, oraz zgromadził wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania 
umowy na wykonanie zamówionych robót. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane 
w projekcie budowlanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego. Koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych 
typu zmiana projektu budowlanego pokrywa wykonawca. 
Kody CPV: CPV- 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 
CPV- 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
CPV- 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV- 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego 

o zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i 
nie przekraczające 50% jego wartości.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.21.50-8, 45.23.24.10-9, 
45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
2.500,00 PLN. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
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 wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Aktualny odpis  z  właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie  o wpisie  do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną należy 
załączyć umowę tej spółki lub wyciąg z umowy spółki w zakresie reprezentacji spółki

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Uzasadnieniem zmian w umowie może być: 
1) skrócenie terminu wykonywania umowy, obniżenie kosztu wykonywania robót i tym 
samym wynagrodzenia Wykonawcy, 
2) uzyskanie dłuższego terminu gwarancji, 
3) inne okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania robót przewidzianych 
w umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy. 

2. Katalog zasad zmian umowy 



1) zmiana Inspektora Nadzoru lub Koordynatora (ze strony Zamawiającego) lub 
Kierownika Budowy (ze strony Wykonawcy) - w ciągu miesiąca od dnia powzięcia 
wiadomości, zmiana inicjowana przez stronę zmieniającą osoby wymienione w umowie,
2) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin 
związany ze zmianą,
3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego 
zamówienia lub zmiana technologii nie gorszej niż zakładana, 
4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, 
5) zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności 
utrudniających terminową jego realizację: a) opóźnienia w zakresie dokonywania 
odbiorów, b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, c) epidemii lub 
działań rządowych, d) siły wyższej, e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub 
przeszkoda spowodowana przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 
Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie 
budowy.

3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, pokrycia kosztu ani 
zysku, jeżeli w zakresie w jakim jego uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd 
lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc pok. 29 SIWZ w wersji papierowej 
zamawiający przekaże po wcześniejszym powiadomieniu sekretarza i dokonaniu wpłaty w 
kwocie 100zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 26.07.2010 godzina 09:15, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-
200 Sierpc pok: 12 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.4.17) Czy 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: nie

Marek Kośmider
(-)

Burmistrz miasta Sierpca


