
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.zec-choroszcz.pl 

 

Choroszcz: Wymiana hydrantów nadziemnych na terenie Gminy 

Choroszcz. 

Numer ogłoszenia: 126871 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka 

z o.o. , ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 85 7191108, faks 85 7191108. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zec-choroszcz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana hydrantów nadziemnych na 

terenie Gminy Choroszcz.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje roboty budowlane w zakresie wymiany hydratów usytuowanych w miejscach oraz w 

zakresie wskazanym w SIWZ - tabela z adresem i położeniem geograficznym, tj. łącznie wymiana 

57 hydrantów o średnicy 80 mm. Część z nich znajduje się w pasie dróg powiatowych. Hydranty 

nadziemne i podziemne zapewnia Zamawiający, a jeżeli wystąpi taka potrzeba (każdorazowo 

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru) również skrzynki hydrantowe do hydrantów podziemnych, 

zasuwy kołnierzowe fi 80 mm, obudowy zasuw, króćce żeliwne kołnierzowe fi 80 mm. Zapewnienie 

wszystkich innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie ze 

http://www.zec-choroszcz.pl/


sztuką budowlaną (tj. np. śruby, uszczelki, kruszywo do obsypania hydrantu itd.) leży po stronie 

Wykonawcy. Zakres robót obejmował będzie: roboty przygotowawcze (opracowanie organizacji 

ruchu, uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót) i zabezpieczające 

(zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia robót oraz zabezpieczenie 

miejsce prowadzenia robót pod względem bhp oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich), 

roboty ziemne (wykop wraz z szalowaniem, z odpowiednie zagęszczenie podłoża po zasypaniu 

wykopów) demontaż istniejących hydrantów zewnętrznych, montaż nowych hydrantów 

zewnętrznych, prace porządkowe i roboty odtworzeniowe (w tym odtworzenie nawierzchni, 

chodników, trawników, itp.). Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót na czas budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym dróg 

powiatowych, gminnych i dróg wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek po odkopaniu każdego z 

hydrantów i odpowiadającej mu zasuwy powiadomić o tym fakcie przedstawiciela inwestora - 

Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia działania zasuwy i podjęcia decyzji o ewentualnej jej 

wymianie. Zapewnienie zasuwy leży po stronie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 

niesprawności zasuwy po wymianie hydrantu - w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o 

odkopaniu jej w celu oceny jej stanu technicznego - koszty ponownych prac związanych z jej 

wymianą leżą po stronie Wykonawcy. Po wymianie hydrantu, przed zasypaniem wykopu należy 

powiadomić przedstawiciela inwestora - Inspektora Nadzoru w celu kontroli poprawności działania 

oraz skuteczności odwodnienia. Po zakończeniu zadania Wykonawca na własny koszt 

przeprowadza badanie szczelności a dokumentację przekazuje Zamawiającemu.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.11.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w 

wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Aktualny odpis 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 ofert. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonania min. 2 (dwóch) robót odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego przetargu tzn. prawidłowo ukończoną 

budową sieci wodociągowej wraz z hydrantami o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł 

brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

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

wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu potwierdzającego, że 

roboty zostały wykonane lub wykonywane należycie - zał. nr 4 do SIWZ (Doświadczenie 

zawodowe). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem 

zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca 

przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowisko: kierownik budowy - 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń bez ograniczeń w zakresie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy lub robót przy 

min. 2 robotach. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 

5 do SIWZ (Potencjał kadrowy), 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) brutto . 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

 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; 

 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, 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 dotyczące przynależności 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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej 

umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę zwiększającą 

będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku; 2) w zakresie terminu 

wykonania zamówienia, w przypadku: 3) braku dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii 

elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy- przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni 

trwania awarii powodującej brak dostępu do mediów; 4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. 

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego 

wykonywanie zamówienia, 5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie 

zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - wyłącznie na 

okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia. 6) z uwagi na niezależne od Stron 

umowy okoliczności (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany 

organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora 

nadzoru, osób reprezentujących Strony, 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.zec-choroszcz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o., ul. H. Sienkiewicza 

25A, 16-070 Choroszcz. 

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

11.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w 

Choroszczy Spółka z o. o., ul. H. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz. 



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 

 

 


