
Drawno: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DRAWNO - OSIEDLE 

Numer ogłoszenia: 77960 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7682031, faks 095 7682031. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Komunalny Zakład Usługowo Handlowy Sp. z 

o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ DRAWNO - OSIEDLE. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Drawno 

- Osiedle. Zakres robót obejmuje: a/ budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej śr. 

0,20, PVC-U, rdzeń lity, SN8 [ 8 kN/m2 ] - 2184,0 mb, b/ budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej śr. 0,25, PVC-U, rdzeń lity, SN8 [ 8 kN/m2 ] - 1199,0 mb, c/ budowę przyłączy 

kanalizacyjnych sanitarnych śr. 0,16 PVC-U, rdzeń lity SN8 - 832,5 mb ( 156 szt.) d/ budowę 

rurociągów tłocznych śr. 90 PVC, SDR 21, PN 10 - 114,0 mb, e/ budowę rurociągów 

tłocznych śr. 110 PVC, SDR 26, PN 10 - 310,0 mb, f/ budowę przepompowni ścieków - 2 

kpl. 2. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. 3. Elementami 

składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji 

robót, o których mowa w punkcie 1, a w szczególności drogowe i geodezyjne. 4. 

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: a/ projekcie budowlanym i 

wykonawczym : Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Drawnie, b/ projekcie 

budowlanym i wykonawczym : Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Drawnie - pas 

drogowy drogi wojewódzkiej nr 175 Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski - Choszczno w 

m. Drawno ( ul. Choszczeńska - dz. nr 170 ) c / projekcie budowlanym i wykonawczym : 

Instalacje elektryczne przepompowni ścieków, d / opinii geotechnicznej dotyczącej jakości i 

rodzaju gruntu na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitar-nej w m. Drawno, e / 

przedmiarze robót (kosztorys ofertowy): Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w 

Drawnie, f / specyfikacji technicznej: Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Drawnie, 

g / decyzji pozwolenia na budowę nr 448 z dnia 28.12.2007 r. wydanej przez Starostwo 

Powiatowe w Choszcznie, h/ decyzji pozwolenia na budowę nr 278/2007 z dnia 11.12.2007 r. 

wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, i / decyzji ZZDW-3/BD/4426/250/07 z 



dnia 07.09.2007 r. zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175 

w Drawnie ( dz. nr 1270 ) obiektu budowlanego w postaci trasy kanalizacji sanitarnej 

wydanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, j/ opinii ZUDP 

nr 141/2007 z dnia 2007-09-26 uzgodnienia dokumentacji projektowej, k/ opinii ZUDP nr 

148/2007 z dnia 2007-10-22 uzgodnienia dokumentacji projektowej, l/ pozwolenie 

wodnoprawne nr OŚII-6224/11/07 z dnia 19-10-2007 r. wydane przez Starostwo Powiatowe 

w Choszcznie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.09.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 

000,00 zł. (słownie zł.: dwadzieścia tysięcy 00/100). Wadium obowiązuje w okresie 

związania ofertą, tj. 30 dnia od dnia składania ofert. Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: - pieniądzu (wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Drawnie, nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004 z dopiskiem 

w tytule przelewu - przetarg kanalizacja)), - 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. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu lub innej formy 

wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

o Do oferty należy załączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, dodatkowo : - spółki cywilne i spółki jawne - umowa 

spółki, - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - uchwała zgromadzenia 

wspólników dotycząca zadania objętego zamówieniem- uprawniająca 

zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie 

przewyższającej wysokość kapitału spółki lub umowa spółki, kiedy złożenie 

takiej uchwały jest zbędne (art. 230 Ksh), aktualne zaświadczenie właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 

zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie 

odpowiadające swoim rodzajem (roboty związane z budową sieci 

kanalizacyjnej) i wartością (zamówienie o wartości min. 1.000.000,00 zł 

brutto) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z 

podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - Zał. 

Nr 3; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca powinien dysponować, co najmniej: a) koparko - spycharka - 1 

szt. b) koparka gąsienicowa - 1 szt. c) równiarka dróg - 1 szt. d) walec 

drogowy - 1 szt. e) samochód samowyładowczy - 1 szt. f) system szalunków 

do obudowy wykopów - 1 kpl. g) zagęszczarka - 1 szt. h) urządzenie do 

odwadniania wykopów - 1 kpl. i) urządzenie do wykonania przecisków - 1 kpl. 

j) agregat prądotwórczy - 1 szt. k) sprężarka spalinowa - 1 szt. l) samochód 

dostawczy - 1 szt. (Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

niezbędnych do wykonania zamówieni narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, 

o którym mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ, wykonawca wskazał narzędzia i 

urządzenia, którymi będzie dysponował), 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych robót: - 

kierownik budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń kanalizacyjnych, - kierownik robót w specjalności drogowej, - 

kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych, posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania budową i robotami budowlanymi- załączyć uprawnienia oraz 

aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu 

zawodowego oraz zaświadczenia lub decyzje o wpisie do Centralnego Rejestru 

Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane dla uprawnień uzyskanych po 1 

stycznia 1995 r., stwierdzające, że osoby, które będą realizowały przedmiot 

zamówienia posiadają wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia - Zał. Nr 

5; Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych 

do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 5.3.3 

SIWZ, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

 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 dla 



wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 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 

 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, jeżeli 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 niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną 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 potencjał 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. 



 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 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu 

zawodowego oraz zaświadczenia lub decyzje o wpisie do Centralnego Rejestru Osób 

Posiadających Uprawnienia Budowlane dla uprawnień uzyskanych po 1 stycznia 1995 r., 

stwierdzające, że osoby, które będą realizowały przedmiot zamówienia posiadają wymagane 

Prawem Budowlanym uprawnienia - Zał. Nr 5; 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 



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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.drawno.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunalny 

Zakład Usługowo - Handlowy Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, 73 - 220 Drawno lub Urząd Miejski 

w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 09.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 

Drawno sekretariat urzędu. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013.. 

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 

 
 


