
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lzk-lancut.pl

Łańcut: Budowa budynku (kontenera) pompowni wody wraz z odcinkami sieci 
wodociągowej łączącymi pompownię z istniejącą magistralą wodociągową w 

miejscowości ŁAŃCUT przy ul. Kraszewskiego.
Numer ogłoszenia: 232984 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015

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: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. , ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 

17 225 72 92, faks 17 225 00 08.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzk-lancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku (kontenera) pompowni wody wraz z 

odcinkami sieci wodociągowej łączącymi pompownię z istniejącą magistralą wodociągową w miejscowości ŁAŃCUT przy 

ul. Kraszewskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pompownia wody wraz z odcinkami sieci 

wodociągowej łączącymi pompownię wody wraz z odcinkami sieci wodociągowej łączącymi pompownię z istniejącą 

magistralą wodociągową. Budowane obiekty: kontenerowa pompownia wody Pw (pow. zabudowy - 12,25 m2, pow. 

użytkowa - 10,90 m2, kubatura - 33,60 m3), rurociągi ssący i tłoczny zestawu pompowego, rurociągi łączące 

kontenerową pompownię wody z istniejącą magistralą wodociągową..

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.32.23-8.

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: 30.11.2015.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed 

upływem terminu składania ofert w wysokości: : 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w: 

pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę 

należy wpłacić przelewem na konto bankowe Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w: Podkarpacki Bank 

Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Łańcucie Nr 70 8642 1142 2014 2405 7637 0001. 4. W przypadku wnoszenia wadium 

w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 5. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie 

pieniężnej będzie termin uznania rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. 7. W przypadku wniesienia 

wadium w innej formie niż pieniądzu oryginał dokumentu zapakowany w oddzielnej kopercie należy włożyć do 

opakowania z ofertą, zaś kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą 

i adresem Wykonawcy oraz napisem Wadium w postępowaniu pn. Budowa budynku (kontenera) pompowni wody wraz z 

odcinkami sieci wodociągowej łączącymi pompownię z istniejącą magistralą wodociągową w miejscowości ŁAŃCUT przy 

ul. Kraszewskiego. 8. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien 

być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem 

imienia i nazwiska). 9. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe i na każde żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub 

zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 11. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz 

wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

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

Jeżeli wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez 

Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymóg spełnienia warunku nie zostanie 

potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za 

niespełniony.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegające na wykonaniu podobnego 

zadania o wartości min. 200 000 zł z załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota zostały wykonana 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie osobą (kierownikiem budowy) z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych i odpowiedzialną za kierowanie robotami elektrycznymi, z uprawnieniami budowlanymi 

wykonawczymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie osobą (kierownikiem budowy) z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych i odpowiedzialną za kierowanie robotami elektrycznymi, z uprawnieniami budowlanymi 

wykonawczymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Jeżeli wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez 

Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymóg spełnienia warunku nie zostanie 

potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za 

niespełniony.

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;

• 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;
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• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;

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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje 

zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia). 2. Kosztorys ofertowy uproszczony. 3. Dokument - 

wadium.

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 - 80

2 - Termin realizacji - 20

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY
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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

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 2. Umowa może zostać zmieniona w zakresie: 1) terminu realizacji, który może ulec 

przedłużeniu w następujących sytuacjach: a) w przypadku stwierdzenia braków i wad dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentów budowy, b) w przypadku okresowego wstrzymania robót przez Zamawiającego, c) w przypadku 

przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, d) w przypadku zmiany w 

dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, e) w przypadku powstania 

wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej lub równoważny, f) w przypadku stwierdzenia wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie 

robót, za które nie odpowiada Wykonawca. 3. Inne postanowienia mogące ulec zmianie umowy: 1) jeżeli nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) 

możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 3) możliwa jest zmiana umowy w 

zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części 

robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie 

sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 4) możliwa jest zmiana w przypadku rezygnacji z części robót jeżeli będzie to 

niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 5) zmiana umowy w wyniku zaistniałej omyłki pisarskiej lub 

rachunkowej. 4. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: 1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem 

nieważności w formie aneksu do umów .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

lancut.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY 

SP. Z O.O. UL. TRAUGUTTA 20, 37-100 ŁAŃCUT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 

08:00, miejsce: ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. UL. TRAUGUTTA 20, 37-100 ŁAŃCUT.

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
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