
Manowo: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Manowo oraz sieci 

wodociągowej w miejscowości Cewlino 

Numer ogłoszenia: 218329 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
ZAMAWIAJĄCY 

NAZWA I ADRES: Gmina Manowo , Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 

3183220, faks 94 3183289. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.manowo.pl 

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Część 1. Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Manowo, dz. 41 i 44/7 a) Budowa sieci wodociągowej Ø 

110 PEHD o długości ~ 350mb wraz z czterema hydrantami DN80 b) Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø 200 PCV o długości ~ 350mb, w tym 15 studni Ø 400 PCV c) Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej tłocznej Ø 75 PEHD o długości ~ 350mb, ze studnią rozprężną-betonową Ø 1200mm d) 

Budowa przepompowni ścieków Ø 1200mm z polimerobetonu Część 2. Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Cewlino, dz. 225, 123, 276/1, 276/51, 276/27, 276/41, 276/26, 276/54, 276/14 a) 

Budowa sieci wodociągowej Ø 90 PEHD o długości ~ 2225mb b) Budowa sieci wodociągowej Ø 63 
PEHD o długości ~ 105mb c) Montaż hydrantów DN80 - 17 szt.. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015. 

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

TECHNICZNYM 

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 roboty budowlane 

polegające na budowie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych lub deszczowych, o wartości nie 
mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100.000zł 

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 

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; 

- 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. 

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; 

- 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. 
Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada 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; 

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; 

INNE DOKUMENTY 
1. formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do SIWZ; 2. 

pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 

ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów; 3. wykaz robót, jakie wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ 

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

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 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1) Zmiany spowodowane 
warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów. 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, braki 

lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 3) Wystąpienie przerw w 

wykonaniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 4) Wystąpienie konieczności wykonania 
zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiany dokonuje się na podstawie aneksu do 
umowy. Zmiana podwykonawców lub powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia w 

sytuacji, gdy wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie realizować zamówienie. Zmiana osób 

nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wskazane w 

umowie osoby nie mogą pełnić swoich funkcji. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego ceny brutto z 

uwzględnieniem zmiany stawek VAT, jeżeli nastąpi zmiana przepisu dotyczącego wysokości stawki 

podatku od towarów i usług VAT Zmiany do umowy wprowadza się aneksem zawartym na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.manowo.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Manowo, 76-015 Manowo 40, pokój nr 5. 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2014 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, sekretariat. 

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

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. 
 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Manowo, dz. 41 i 

44/7. 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Budowa sieci wodociągowej Ø 

110 PEHD o długości ~ 350mb wraz z czterema hydrantami DN80 b) Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø 200 PCV o długości ~ 350mb, w tym 15 studni Ø 400 PCV c) Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej tłocznej Ø 75 PEHD o długości ~ 350mb, ze studnią rozprężną-betonową Ø 1200mm d) 

Budowa przepompowni ścieków Ø 1200mm z polimerobetonu. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8. 

Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015. 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cewlino, dz. 225, 123, 276/1, 

276/51, 276/27, 276/41, 276/26, 276/54, 276/14. 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Budowa sieci wodociągowej Ø 90 

PEHD o długości ~ 2225mb b) Budowa sieci wodociągowej Ø 63 PEHD o długości ~ 105mb c) Montaż 
hydrantów DN80 - 17 szt.. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8. 

Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014. 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

Wójt Gminy Manowo 
(-) Roman Kłosowski 


