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Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP UZP w dniu 12.08.2013r. pod nr ……….- 2013 
 
 
 
 
 ZP-341/10/2013 
 
Belsk Duży,dn. 12.08.2013 
 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

    
 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na  podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r.    
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 , poz. 759 z późń. zm.)  

            
 „Budowa urządzeń melioracji wodnych /szczegółowych/  - rowu 
odwadniającego wraz z rurociągiem i przepustami we wsi Odrzywołek.”  
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 Gmina Belsk Duży/Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul. Kozietulskiego 4 
05-622 Belsk Duży 
www.belskduzy.pl   
urzad@belskduzy.pl  
tel. /048/ 661 12 81, fax /048/ 661 13 40 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 - 15:30  
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3) Adres strony internetowej na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 
 
www.bip.belskduzy.pl 
lub 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać osobiście w pokoju Nr 7 –  
 inspektor Sławomir Musiałowski  w godz. 8.00 - 15.00  
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 
 nie dotyczy 
 
4) Opis przedmiotu zamówienia : 
 
   4.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych – rowu odwadniającego wraz z rurociągiem i przepustami, na terenie 
działek nr ew. 178; 179/1; 191; 192; 193 w miejscowości Odrzywołek, gm. Belsk 
Duży, pow. Grójec. Działanie to pozwoli na uregulowanie stosunków wodnych, 
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poprzez umożliwienie odpływu nadmiaru wód deszczowych ze zlewni położonej po 
zachodniej stronie drogi gminnej, oraz wyeliminowanie zakłócenia stosunków 
wodnych - przypadków przelewania się tych wód przez koronę drogi i podtapiania 
posesji. 
Projektuje się wykonanie na działkach nr ew. 178; 179/1; 191; 192; 193, 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu odwadniającego o 
następujących parametrach: 
Długość całkowita rowu L= 715mb, zabudowany będzie częściowo w pasie drogi 
gminnej (dz. nr 178; 191 i 179/1), rurociągiem z rur dwuściennych z PP SN8 o 
średnicy 500 mm i długości – 70,0 m. Spadek projektowanego rurociągu wynosi J = 
5,50%o. Wlot i wylot przedmiotowego rurociągu, projektuje się wykonać z 
prefabrykatów betonowych w formie ścianki oporowej przepustu drogowego (Zał. nr 9), wlot i 
wylot rurociągu umocniony będzie płytami EKO. Na początkowym odcinku 
rurociągu ze względu na kolizję z gazociągiem, projektowana jest studnia betonowa 
Ø1000 z kaskadą, na załamaniu rurociągu projektowana jest studnia betonowa 
rewizyjna Ø1000. Projektowany rów wzdłuż drogi gminnej wprowadzający wody do 
rurociągu posiada następujące parametry: długość – 104,0 mb, szerokość dna – 
0,40m; głębokość średnia – 0,50 ÷ 0,70 m, nachylenie skarp 1:1,0, spadek J = 0,6%o 
- 1,0%o. Na tym odcinku rów zostanie umocniony płytami EKO w dnie i na skarpach 
do pełnej wysokości(Zał.nr 8 – przekrój E-E). 
Umocnienie rowu płytami EKO do pełnej wysokości projektuje się również od km 
0+395 do wylotu z rurociągu w km. 0+541, spadek rowu na tym odcinku wynosi 27,7% średnia 
głębokość 0,76 ÷ 1,36 m, (Zał. nr 7 – przekrój D-D), a także w km. 
0+142 ÷ 0+160 na wlocie i wylocie do przepustu. Na odcinku od km. 0+157 ÷ 0+395, 
średni spadek rowu wynosi 11,6%o, średnia głębokość 0,95 ÷ 1,36 m, projektuje się 
umocnienie dna płytami EKO a umocnienie skarp darniną na płask pasem szerokości 
0,50m, powyżej obsiew skarp mieszanką traw(Zał.nr 6 – przekrój C-C). Na odcinku 
rowu od km. 0+005 ÷ 0+145 projektowane jest umocnienie stopy skarpy płotkiem 
zastępczym, a umocnienie skarp darniną na płask pasem szerokości 0,50m, powyżej 
obsiew skarp mieszanką traw, średnia głębokość rowu na tym odcinku wynosi 0,50 ÷ 
0,90m, a spadek J - 2,7%o - 3,5%o (Zał.nr 4 – przekrój A-A). Wlot do rowu 
przydrożnego drogi nr 728 zostanie umocniony płytami EKO w dnie i na skarpach do 
pełnej wysokości. 
Pod drogą gruntową dz. nr ew. 192, projektowany jest przepust z rur betonowych 
Ø800 o długości L-10,0mb. z prefabrykowanymi ściankami oporowymi do 
przepustów rurowych, umocnienie rowu na długości 5,0m od wylotu przepustu 
płytkami EKO do pełnej wysokości (Zał. nr 9). 
We wjeżdzie na dz. nr ew. 135 projektowany jest przepust z rur dwuściennych z PPSN8, 
Ø500mm i długości L-13,0mb z przyczółkami prefabrykowanymi(Zał. nr 9). 
Powierzchnia odwadniana za pomocą rowu wynosi w przekroju wylotu F – 33,0 ha. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót – załącznik nr 4 do SIWZ, 
Projekt techniczny – załącznik nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna – załącznik nr 3 do 
SIWZ. 
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4.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), a w szczególności zgodnie ze stanowiącym załączniki do niej: 
przedmiarem robót, Projektem  technicznym i Specyfikacją techniczną. 
 
4.3. Prace towarzyszące nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do 
uwzględnienia: 
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy;  
b) uporządkowanie terenu po budowie;  
c) likwidacja placu budowy, 
     oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na  
     sztukę budowlaną 
 
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia. 
 
kody CPV : 
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/        
 
- 45.11.12.00 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
- 45.11.21.00 – 6 – Roboty w zakresie kopania rowów 
- 45.24.60.00 – 3 – Roboty w zakresie regulacji rzek i kanałów przeciwpowodziowej  
- 45.24.71.11 – 1 – Roboty budowalne w zakresie kanałów irygacyjnych 
 
5) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych i częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia do 15.10.2013r. 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  

dotyczące:  
 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
         Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o  
          spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
 Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia-     
/Załącznik nr 1 do oferty/. 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
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 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
          Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w  
          ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  
          działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zamówienie na roboty 
          budowlane, obejmujące swoim zakresem wykonanie urządzenia melioracji wodnej -  rowu 
odwadniającego wraz z przepustami i rurociągiem,   wraz z załączeniem dokumentów 
potwierdzających , że roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
    UWAGA!  Jako zamówienie należy rozumieć również zamówienie udzielone w częściach, 
          zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem dodatkowym, a także inwestycję  
          zrealizowaną w etapach na podstawie odrębnych umów. 
           
          Do sporządzenia wykazu robót  można wykorzystać załączony do SIWZ wzór- /Załącznik 
nr 4 do oferty/ 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
 
     1.3. Dysponowania potencjałem technicznym  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku      
       Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu  
        warunków udziału w postępowaniu. 
 
          Do złożenia oświadczenia  można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia- 
/Załącznik nr 1 do oferty/ 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z  
           późn. zmianami). 
 
     1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
            Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że  
            dysponuje osobami , które zapewnią kierowanie robotami przez: kierownika budowy,  
            posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 
           wpisanych  na listę  członków właściwej izby   samorządu      zawodowego  
            / Art. 6  ustawy z dnia 15 grudni  2000r. – o  samorządach 
            zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa oraz  urbanistów -   Dz. U. z  
            2001r  Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/ .  
          



 5 

            Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć  
            w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać  
            załączone do SIWZ wzory - / Załączniki nr 2 i 3 do oferty/ 
            Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
 
    1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
          Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o  
          spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
           
          Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia- 
/Załącznik nr 1 do oferty/ 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
 
8) Informacja na temat wadium: 
 
    Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  100 % 
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul.Kozietulskiego 4 
05-622 Belsk Duży 
Sekretariat 
 
do dnia 27.08.2013 r. do godz. 10.00  
 
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul. Kozietulskiego 4 
 05-622 Belsk Duży 
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dnia 27.08.2013 r. o godz. 10.15 
                           
12) termin związania ofertą 
 
okres 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.09.2013 r. 
 
13) informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 
 
14 ) informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
 
15) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 
 
16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
 
Zamawiający nie przewiduje  udzielenia  zamówień uzupełniających. 
 
                            
                                                      
                                                                                                                      WÓJT GMINY 
                                                                                     
                                                                                                          / - /  Władysław Piątkowski 
 
Belsk Duży, dn. 12.08.2013r. 


