
Wąwolnica: Wykonanie rowu B odprowadzającego wody opadowe i przesiąkowe ze 

zbiorników wodnych Wąwolnica 

Numer ogłoszenia: 225424 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica , ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, woj. 

lubelskie, tel. 81 8825001, faks 81 8825001 wew. 40. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawolnica.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.bip.wawolnica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rowu B 

odprowadzającego wody opadowe i przesiąkowe ze zbiorników wodnych Wąwolnica. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie rowu B o długości L=94,0 odprowadzającego wody przesiąkowe 

ze zbiorników wodnych Wąwolnica istotnego dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby 

rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie objętym 

inwestycją. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia ujęto w przedmiarze robót, 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6. 

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: Zakończenie: 

10.08.2012. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od ustanawiania wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie 

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku 

zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny 

pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ . 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał osobowy 

pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i 

finansowa pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie. Ocena spełnienia 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

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 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał 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.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. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy jeżeli zaistniały przyczyny 

niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie 

można uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć: 1.1.Zmiany w 



zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest 

skutkiem zmiany przepisów prawa. 1.2.Zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz w zakresie 

przedmiotu umowy: a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie 

wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót; b)jeżeli nastąpi ograniczenie lub 

brak środków finansowych ; 1.3.Zmiany terminu wykonania: a)jeżeli warunki atmosferyczne 

(np. powodzie, gwałtowne burze, inne anomalie klimatyczne) uniemożliwiają prowadzenie 

robót . Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w Książce Kontroli Robót i 

zaakceptowane przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej ze strony Zamawiającego. 

Wstrzymanie robót ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory 

roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy. 

1.4.Zmiany osób pełniących funkcje: kierownika robót i osoby do kontroli technicznej 2. 

Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ppkt.. 1.1-1.4 . Wniosek o 

zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.wawolnica.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
www.bip.wawolnica.pl. 

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

ofert: 13.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Wąwolnicy ul. 

Lubelska 39 24-160 Wąwolnica. 

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: Nie dotyczy. 

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 

 


