
Sierpc: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach śeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac 
Chopina - II etap ulica Benedyktyńska i pierwszy odcinek Placu Chopina 
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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicach śeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina - II etap ulica Benedyktyńska i pierwszy 
odcinek Placu Chopina. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu 
zamówienia zawiera wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Plac Chopina - od krat 
ściekowych nr Kr 5 i Kr 6 do krat nr Kr 38, Kr 39 i Kr 10, Kr 11 oraz studni rewizyjnej D 4.1.; 
Benedyktyńska - od D 2.1 (bez D 2.1) do krat ściekowych nr Kr 36 i Kr 37 oraz przełoŜenie 
wodociągu i przyłączy wodociągowych - szczegółowy opis zawiera SIWZ wraz załącznikami, to 
jest z Projektem budowlano wykonawczym, Technicznymi badaniami podłoŜa gruntowego oraz 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.24.11-6, 45.23.31.42-6, 
45.11.12.00-0, 45.23.21.50-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 105. 

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

III.1) WADIUM  

• Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

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

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ŝąda się wykonania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończonych co najmniej dwóch robót o charakterze podobnym do przedmiotu 
zamówienia, to jest sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub wodociągowej o 
wartości minimum 600.000,00 zł brutto kaŜda - w przypadku wspólnego ubiegania 
się wykonawców nie dopuszcza się spełniania łącznego 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ŝąda się dysponowania osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane 
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn.zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, to jest: posiadającą uprawnienia do kierowania 
budową lub innymi robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej 
i drogowej (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - w przypadku 
wspólnego ubiegania się wykonawców spełnianie łączne jest dopuszczalne 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

zaleca się załączenie wydruku ze strony rejestru przedsiębiorstw www.firma.gov.pl bądź 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru bądź aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku niezałączania tego dokumentu Wykonawca będzie 
zobowiązany do jego dostarczenia przed podpisaniem umowy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

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 niŜ 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 wyŜszej, e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana 
przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu 
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy 



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 moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.08.2013 godzina 09:00, 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.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  . 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 
6 sierpnia 2013 

 
BURMISTRZ  

/-/ 
Marek Kośmider 

 
 
 


