
Czerwionka-Leszczyny: Budowa sieci hydrantowej dla potrzeb Zespołu Szkół       
w Czerwionce-Leszczynach  

 
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: Zespół Szkół, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
woj. śląskie, tel. 032 4312034, faks 032 4311466. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zscl.pl 
 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: powiatowa jednostka samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Budowa sieci hydrantowej dla potrzeb Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci hydrantowej dla potrzeb Zespołu 
Szkół w Czerwionce-Leszczynach dla budynków zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 42, 
poprzez działki nr 3077/223, 3078/223, 2380/223, 2638/223.  

2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1. składa się w szczególności zakres 
rzeczowy obejmujący m.in.:  

a) wytyczenie geodezyjne obiektu liniowego,  

b) zabezpieczenie terenu budowy w sposób trwały i widoczny,  



c) oznakowanie terenu budowy,  

d) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy, 

e) powiadomienie właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek                            
o terminie rozpoczęcia robót,  

f) dokonanie włączenia w zieleńcu działki nr 3077/223 do istniejącego wodociągu PE 
fi 160,  

g) wyznaczenie ewentualnych kolizji z zinwentaryzowanym i niezinwentaryzowanym 
uzbrojeniem podziemnym,  

h) wykonanie przewiertu sterowanego z komorami startową i odbiorczą pod 
parkingiem na działce nr 3077/223 na odcinku 64 m,  

i) wykonaniem wykopów w terenach nieutwardzonych z wyprofilowaniem dna 
wykopu,  

j) wykonanie podsypki pod rury,  

k) ułożenie rur PE-HD SDR11 KL. PE 100 PN16 fi 160 x 14.6 zgrzewanych czołowo, 

l) wykonanie zasypki rur, 

ł) oznakowanie trasy i otworzenie terenu,  

m) zawiadomienie Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach                
o zajęciu pasa drogowego, wykonanie i przedstawienie oraz wdrożenie zastępczego 
projektu organizacji ruchu w przypadku zajęcia pasa drogowego,  

n) rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej, podbudowy i ponownie odtworzenie 
nawierzchni po zakończeniu robót na działce drogowej,  

o) rozbiórka nawierzchni z mączki ceglastej w obrębie pasa bocznego kortów 
tenisowych, podbudowy i ponownie odtworzenia nawierzchni po zakończeniu robót 
na działce Inwestora,  

p) zabudowanie 2 hydrantów nadziemnych fi 80 mm z zasuwami kołnierzowymi DN 
80, 

r) odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,  

s) dokonanie prób i badań sieci hydrantowej i wydajności hydrantów,  

t) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokonanie naniesienia 
przebiegu trasy w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku.  

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: Dokumentacji 
projektowej - Projekcie budowlano- wykonawczym stanowiącym załącznik nr 8b) do 



SIWZ (przy czym Przedmiar robót - załącznik nr 8c) stanowi jedynie materiał 
pomocniczy do wyceny), oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.  

4 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób, 
aby zapewnić pełne bezpieczeństwo funkcjonującego marketu na działce                            
nr 3077/223, mieszkańców budynków mieszkalnych, wielorodzinnych 
zlokalizowanych na działce nr 3078/223, bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
odcinku jezdni - na działce nr 2380/223 oraz uczniów i pracowników szkoły 
zlokalizowanej na działce nr 2638/223, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać 
przemieszczania uczniów oraz pracowników szkoły na jej terenie. W każdym 
przypadku należy zabezpieczyć teren budowy. 

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, 45.10.00.00-8, 45.12.00.00-4, 45.23.60.00-0, 45.23.32.26-9, 
45.23.32.28-3, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.32.90-8, 45.23.32.53-7, 
45.23.20.00-2, 45.23.21.00-3, 45.23.21.51-5, 45.23.32.00-1. 

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: 15.12.2015 r. 

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

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium:  

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych                     
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja 
ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako wadium musi 
posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem 
wykluczenia wykonawcy z postępowania.  



3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek 
bankowy w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Żory,                                
Nr 25 8456 0009 2001 0023 9817 0005. Terminem wniesienia wadium                           
w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego. Wadium musi 
być na koncie Zamawiającego w terminie do 10.09.2015 r. do godziny 
10:30:00. 

4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię 
dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem  należy 
załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy również 
załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie                               
i przechowanie bez naruszania oferty w Zespole Szkół w Czerwionka-
Leszczyny. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć 
dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia 
wadium. 

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 - 
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 
jednego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, 
obejmującego w swym zakresie roboty związane z budową, remontem 
lub przebudową sieci wodociągowej, zrealizowanego w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób 
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończonego. 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających 
dane w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony                               
i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu).  

Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie niż złoty polski 
należy przyjąć przeliczenie według średniego kursu tej waluty 



ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia                  
o niniejszym zamówieniu). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej 
jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                     
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane na 
podstawie wcześniejszych przepisów.  

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych 
rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane                    
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) jak również odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte                      
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku 
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą 
niż 150 000,00 zł.  

Fakt opłacenia polisy (innego dokumentu) musi wynikać z dołączonej 
do oferty polisy (innego dokumentu) lub dołączonego do oferty 
dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy (innego dokumentu).  



W przypadku ratalnego opłacania polisy (innego dokumentu) do oferty 
należy dołączyć potwierdzenie dokonanych opłat za aktualne okresy 
określone w polisie (innym dokumencie).  

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających 
dane w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony                                
i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu). 

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: 

 

 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 

Wykaz i dowody dotyczące najważniejszych robót należy ograniczyć 
wyłącznie do robót budowlanych potwierdzających spełnienie 
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 
III.3.2); 

 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; 



 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. Okres udzielonej gwarancji - 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 

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy 
Wykonawca w trakcie realizacji umowy:  

1) zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach 
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

2) zmieni zakres wykonywanej przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy                            
w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach 
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

W przypadkach, o których mowa powyżej przed podpisaniem stosownego aneksu do 
umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału                                  
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania                     
o udzielenie zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.zscl.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Zespół Szkół, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ( Sekretariat - parter). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 10.09.2015 r. godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Zespole Szkól przy ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny (w Sekretariacie - parter). 

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:  

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 



 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 

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Publicznych                                

w dniu 26.08.2015 r.  

 


