
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.krasnobrod.pl 

 

Krasnobród: Zwi ększenie pojemno ści zbiornika małej retencji wodnej 

w Krasnobrodzie poprzez pogł ębienie i odmulenie.  

Numer ogłoszenia: 22165 - 2013; data zamieszczenia:  12.02.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 

7691, faks 0-84 660 7692. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zwiększenie pojemności zbiornika małej 

retencji wodnej w Krasnobrodzie poprzez pogłębienie i odmulenie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są 

roboty budowlane remontowe: -zdjęcie warstwy piasku z części terenu kąpieliska; -Usuniecie namułów 

zalęgających w dnie zbiornika; -Ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny filtracyjnej w miejscach 

występowania w podłożu namułów; -Przykrycie geowłókniny warstwą piasku grubości 50cm; -Dowiezienie 

brakującej ilości piasku; W tych miejscach, w których następuje całkowite usuniecie namułów dno 

kąpieliska będzie oparte na warstwie naturalnego piasku zalęgającego w podłożu. W pozostałych 

miejscach, w których strop piasku zalega na większej głębokości założono wykop gruntu do poziomu o 

0,50m poniżej projektowanego dna, ułożenie warstwy separacyjnej wykonanej z geowłokniny filtracyjnej, 

która następnie zostanie przykryta warstwą piasku o grubości 0,50m. Zestawienie kubatury robót ziemnych 

przedstawia się następująco: 1.Kubatura istniejącego piasku do zdjęcia z powierzchni kąpieliska: 6731m3 

2.Kubatura wykopu namułów z dna zbiornika z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora: 9876m2. 

3.Łączna kubatura piasku do formowania kąpieliska: 10841m3 w tym: -Wykorzystanie istniejącego piasku 

przy założeniu, ze 80% jego kubatury nadaje się do wbudowania, 20% x dolnej zanieczyszczonej warstwy 
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przewidziano do wywozu: 5385m3. -Dostarczenie nowego piasku: 6547m3. Istniejące skarpy zbiornika w 

rejonie kładek dla pieszych o nachyleniu 1:2 należy ubezpieczyć narzutem kamiennym grubości średnio 

20cm ułożonym na geowłókninie filtracyjnej. Podparcie narzutu stanowi palisada z kołków melioracyjnych fi 

6-8cm długości 1,00m wbitej przy podstawie skarpy. Szerokość ubezpieczenia liczona przy skarpie wynosi 

5,50m. Łączna długość ubezpieczenia 95m (30 +15m przy kładce L=20,54m i 25 + 25m przy kładce 

L=50,54m). Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem zawarty jest w projekcie wykonawczym 

odmulenia czaszy zbiornika oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych Odmulenia czaszy zbiornika wodnego w Krasnobrodzie.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.24.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiajcy nie przewiduje wnoszenia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się 

zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty 

budowlanej związanej z budową lub remontem lub przebudową obiektu budowlanego z zakresu 

budownictwa hydrotechnicznego. Wartość każdej wykazanej roboty budowlanej nie może być 
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mniejsza niż 500.000zł brutto. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę 

przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli 

udokumentuje dysponowanie osobą, która będzie wykonywała zamówienie lub pisemnym 

zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: - przynajmniej 1 osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji 

techniczno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub obiektów budowlanych 

melioracji wodnych. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba 

odpowiedzialna za pełnienie funkcji technicznej na budowie w związku z realizowanymi robotami 

budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. 

Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami 

budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania 

zamówienia. Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia 

budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przez 

wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. 

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie 

załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� 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 
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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 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  

� 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.4.3.2) 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 

Strona 4 z 6

2013-02-12http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=22165&rok=2013-02-12



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

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  tak, adres strony, na której będzie 

prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1)Zmiana w zakresie 

wysokości wynagrodzenia, związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w 

zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2)Zmiana terminów określonych w niniejszej umowie pod 

warunkiem, że zmiana będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3)Zmiana w 

zakresie materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej 

zmiany jest skutkiem zaprzestania produkcji danego asortymentu, zmiany przepisów prawa bądź 

ujawnienia na etapie realizacji robót odstępstw założeń przyjętych w dokumentacji projektowej w stosunku 

do rzeczywiście odkrytych na placu budowy istniejących elementów budowli, budynków lub instalacji, 4)

Zmiana osób wykonujących zamówienie, pod warunkiem, że zmiana będzie wynikała z odrębnych 

przepisów w tym rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy, utraty wymaganych uprawnień lub zdarzeń 

losowych uniemożliwiających świadczenie pracy, 5)Zmiana wprowadzająca rozwiązania zamienne (roboty 

zamienne) pod warunkiem, że będzie to skutkowało ulepszeniem realizacji zamówienia, usprawnieniem 

procesu budowy bądź koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 6)Zmiana 

terminu wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy takich jak: 

a.wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego b.wystąpienia warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć 

ciągłe opady deszczu utrzymujące przez okres co najmniej jednego miesiąca w trakcie okresu 

przewidzianego na realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności 

obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających zaistnienie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania kontraktu spoczywa na Wykonawcy. 
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c.wystąpienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych) bezpośrednio wpływających na wydłużenie realizacji 

robót podstawowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.krasnobrod.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.02.2013 

godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzedu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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