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Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP UZP w dniu 27.02.2014r. pod nr 41537- 2014 
 
 
 
 
 ZP-271/1/14 
 
Belsk Duży,dn.27.02.2014 
 
 
 

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 2013 poz. 907, 984,1047,1473 .)  

            
 „Modernizacja zbiornika wodnego retencyjnego „Dolnego” wraz z budowlą 
piętrzącą na rzece Krasce w Belsku Dużym .”  
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 Gmina Belsk Duży/Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul. Kozietulskiego 4 
05-622 Belsk Duży 
www.belskduzy.pl   
obrona@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. Przedmiot zamówienia obejmuje odmulenie czaszy zbiornika warstwą około 0,30 do 1,0 m 
oraz uformowanie i wyprofilowanie  skarp z nachyleniem, ukształtowanie dna zbiornika. 
Wykonanie remontu budowli piętrzącej polegającym na wymianie zamknięcia typu Zz-2 z 
mechanizmem wyciągowym typ MS-2 na nowe, uzupełnieniu ubytków w konstrukcji betonowej, 
wykonanie nowego ubezpieczenia z betonu na wlocie., wymianie gruntu w rejonie ubezpieczenia 
na wlocie na grunt piaszczysty z jego umocnieniem. 
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 Szczegółowy opis i parametry przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót/kosztorys 
ofertowy -  załącznik nr 2 do SIWZ , załącznik nr 9 do SIWZ – opis techniczny i graficzny oraz 
załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacje techniczne. 
 
 
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 , opisem technicznym oraz 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/        
 
- 45.24.72.70 – 3  Budowa zbiorników 
- 45.24.72.30  - 1  Roboty budowlane w zakresie grobli 
 
5) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych i częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia do 16.06.2014r. 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
7.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
7.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia: 
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą 
na wykonaniu remontu/modernizacji lub budowie zbiornika wodnego o wartości nie mniejszej niż 
150.000,00zł (słownie: sto pięćdziesiat  tysięcy zł.) brutto oraz przedstawi dowody określające, czy robota 
ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujące, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończona. 
7.1.3Dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym  oraz osobami  zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
7.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
- posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności 
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na sumę nie mniejszą niż 150.000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy zł.). 
 
W odniesieniu do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców 
oddzielnie musi spełniać warunki określone w pkt. 1.1 lub co najmniej wykonawca, który będzie 
faktycznie wykonywać czynności objęte niniejszym zamówieniem. W przypadku warunków określonych 
w pkt. 1.2, 1.3 i 1.4, wymagane jest łączne spełnienie warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się 
o udzielenie zamówienia. (Wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot). 
 
 
 
 
 
7.2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
7.3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
7.4 Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
7.5 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte 
w złożonych przez wykonawców dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt VII SIWZ 
metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. 
 
 
 
 
 
8) Informacja na temat wadium: 
 
1.     Wysokość wadium ustala się w kwocie: 7000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 
2. Forma wniesienia wadium Wykonawca wnosi wadium: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer konta: Bank Spółdzielczy w 
Belsku Dużym nr rachunku  63  9116  0001  0000  0198  2000  0001.
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z adnotacją wadium na ": Modernizacja zbiornika wodnego retencyjnego „Dolnego’ wraz z budowlą 
piętrzącą na rzece Krasce w Belsku Dużym ". Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy 
dołączyć do oferty. 
2) lub w jednej z poniżej podanych form: 
a) w gwarancjach bankowych, 
b) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
c) w 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z 
późn. zm.), 
d) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 
 
 
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 17.03.2014 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 
Sala Narad 
  
dnia 17.03.2014 r. o godz. 10.15 
                           
12) termin związania ofertą 
 
okres 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.04.2014 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. 
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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. 27.02.2014r. 


