
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na: 

budowę kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych 
(kod CPV 45231300-8 –  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

 do odprowadzania ścieków) 
 
1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

– 45231300-8. 
Przedmiot zamówienia przewiduje: budowę kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych w 
ramach przedsięwzięcia: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie 
namysłowskim”. Miejsce realizacji operacji (oznaczenie działek) obręb ewidencyjny – Smarchowice 
Małe: 
− sieć kanalizacji sanitarnej: działki nr: 15, 16/2, 16/1, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/2, 211, 43, 306, 209, 

210, 212, 220, 221, 134, 206, 42, 219, 308, 296/3, 296/1, 142, 224, 225, 226, 
− przyłącza:  działki nr: 145/2, 289/4, 152, 145/3, 143, 140, 139/1, 137, 135/3, 135/2, 133, 131, 129, 

91, 189/1, 150, 316/2, 297/2, 296/3, 289/7, 289/6, 284, 283/1, 246/8, 246/6, 246/5, 246/4, 245/1, 
197, 200/1, 196/1, 195, 194, 193/2, 191/2, 187, 186, 185/2, 185/1, 184/3, 184/1, 183, 151/2, 151/1, 
157/2, 157/1, 156/1, 155, 182, 161, 160, 154, 153/2, 153/3. 

  Zakres robót budowlanych wg projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Opracowanie 
dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w lokalizacji: Smarchowice Małe, 
Krzyków, Jakubowice, Idzikowice”. 

     Kanalizacja sanitarna: 
� Kanały główne: 

− roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
− roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
− roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg  

i autostrad. 
�  Rurociągi tłoczne: 

− roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
− roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 

� Przepompownie sieciowe: 
− roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
− roboty inŜynieryjne i budowlane, 
− roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg  

i autostrad. 
� Przyłącza do wykonania z siecią uliczną: 

− roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
− roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
−  roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg  

i autostrad. 
� Przyłącza na posesjach: 



− roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
− roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
− roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg  

i autostrad. 
     Roboty elektryczne: 

� Przyłącz energetyczny oraz zasilanie przepompowni ścieków PSM-1: 
− przyłącz kablowy oraz złącze kablowo-pomiarowe, 
− linia kablowa do rozdzielnicy RPSM1 przepompowni ścieków,  
− rozdzielnica RPSM1 przepompowni ścieków,  
−  instalacje w przepompowni ścieków,  
− oprogramowanie układu oraz prace regulacyjno-rozruchowe, 
− obsługa geodezyjna. 

� Zasilanie przepompowni przydomowej Pp1: 
− linia zasilająca, 
−  rozdzielnica przydomowej przepompowni ścieków – dostawa wraz z technologią, 
− instalacje w przepompowni ścieków, 
− oprogramowanie układu oraz prace regulacyjno-rozruchowe, 
− obsługa geodezyjna. 

Opis instalacji: Szczegółowy opis robót zawarto w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.  
Uwaga ! Z pompowni ścieków PSM1 naleŜy wyprowadzić poza teren pompowni króciec w celu 
podłączenia rurociągu tłocznego z miejscowości Krzyków. 

     W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do : 
− Prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych, 
−  Przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane 

urządzenia i materiały budowlane, 
− Przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przepompowni ścieków, 
− Przedstawienia protokołów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających 

do eksploatacji, 
− Przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów (grawitacyjnych, tłocznych i przyłączy)  

w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, 
badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych, 

− Wykonania inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wykonaniu wraz z raportem 
inspekcji, przy czym inspekcja ma potwierdzić prawidłowe wykonanie rurociągu. 
Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi charakteryzować się następującymi cechami: 
� czytelna ostrość obrazu, 
� wszystkie kinety i połączenia rur muszą być sfilmowane na całej długości, 
� zapis inspekcji ma potwierdzać faktycznie spadki dna kanału, 
� suma odcinków sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia. 
Dokumentacja po wykonaniu inspekcji obejmuje: 
� płytę CD z nagranym raportem, 
� mapę z zaznaczoną trasą kanału, numerami studzienek, początkiem i końcem inspekcji, 
� wykresy spadku dna kanału, 
� fotoraport uszkodzeń, 
� opis studzienek kanalizacyjnych, 
� obmiar wykonanych prac z wyszczególnieniem kolejnego numeru inspekcji, długości badanych 

odcinków, ulicy, materiału, z którego wykonany jest kanał, ilości wykonanych fotografii. 
− Zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Namiar 

geodezyjny powykonawczy w skali 1:500 w 2 egzemplarzach wykonany przez uprawnionego 
geodetę, w formie papierowej i numerycznej (na nośniku elektronicznym * dwg). 

− Wywozu gruzu, odpadów poza teren prowadzenia robót budowlanych, na składowisko odpadów. 
− Zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy,  

a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych  
i wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu, zapewniając bezpieczne 
dojścia i dojazdy do istniejących posesji.  



− Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić nawierzchnie ulic, trawników, elewacji budynków 
i innych obiektów naruszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego. 

− Wykonawca zobowiązany jest takŜe dokonać wszelkich uzgodnień i ewentualnych opłat 
związanych z zajęciem pasa drogowego oraz innych opłat związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. W razie konieczności Wykonawca zapewni i wykona zastępczą organizację ruchu 
kołowego na czas trwania robót wg projektu organizacji ruchu sporządzonego przez Wykonawcę. 

    Warunki wymagane do spełnienia przez Wykonawcę: 
− Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych  

do chwili przejęcia przez Zamawiającego, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

− Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie 
kontraktowej i nie będzie Ŝądał za nie osobnej zapłaty. Wykonawca pokryje równieŜ wszystkie 
koszty, o których mowa w decyzjach administracyjnych. 

− Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

− Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
− W przypadku konieczności odwodnienia terenu robót i zabezpieczenia przed dopływem wód 

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia 
terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoŜa, przewidywane parametry 
wykopów oraz rodzaj budowli, warunków posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. 
Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa administracji państwowej. 

Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat licząc od daty  protokołu odbioru robót. 
7.  Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. 
8.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
9.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
10.  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 30.11.2010 r. 
11.  Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 

  11.1   Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości   
58.700,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 00/100). 

  11.2    Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: Wykonawca, musi wykazać, Ŝe osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy 
i robót budowlanych  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz drogowej posiadają uprawnienia (naleŜy załączyć uprawnienia oraz 
zaświadczenie z izby inŜynierów budownictwa o przynaleŜności  do izby). Zamawiający 
dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych (przez Wykonawcę, 
podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie 
spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków 
będą zsumowane. 

  11.4  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: 

11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
naleŜy przedłoŜyć: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich  kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:  Wykonawca, musi wykazać, Ŝe 
osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy i robót budowlanych  w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej posiadają 
uprawnienia (naleŜy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z izby inŜynierów 
budownictwa o przynaleŜności  do izby). 



11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
naleŜy przedłoŜyć: 
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy; 

− aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
 nie wcześniej niŜ  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,  
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niŜ  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.  

11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony 
 w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  

niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
 - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

11.5  Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

11.6   Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone 
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.namyslow.eu 
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           

budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (305,00 zł). 
17. Termin składania ofert: 08.04.2010 godzina 11:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 

Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26. 
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy. 
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy. 

21. Nie przewiduje się uniewaŜnienia 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. 

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23.03.2010 r. 
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 
 


