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OGŁOSZENIE SEKTOROWE 
Nr 1/2017 z dnia 11.10.2017 r. 

 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.  

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, 

Adres strony internetowej: www.sm-park.pl  

Adres poczty elektronicznej: robert.kania@sm-park.pl oraz sm-park@sm-park.pl  

 

 
2. TRYB ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie sektorowe – zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych 

Sektorowych 

 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk” w ramach 5 części: 

1) Część nr 1: CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE I PISKOROWICE 

2) Część nr 2: WIERZAWICE 

3) Część nr 3: GIEDLAROWA i GWIZDÓW 

4) Część nr 4: BRZÓZA KRÓLEWSKA 

5) Część nr 5: HUCISKO 

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części w całości. 

UWAGA!!! Pełny zakres zamówienia podany jest w SIWZS. 

 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania 

spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na 

podstawie złożonego oświadczenia. 

4.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania 

spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na 

podstawie złożonego oświadczenia. 

4.3 zdolności technicznej lub zawodowej; 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1) wykonał co najmniej jedną budowę lub przebudowę sieci 

wodociągowej/kanalizacyjnej ciśnieniowej z rur o przekroju nie mniejszym 

niż Ø 90mm i długości co najmniej 500 mb wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, długości 

sieci, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących 

robót potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje) – (wg 

załącznika nr 4 do siwzs), 

2) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które są 

wystarczające do pełnienia tej funkcji w czasie realizacji przedmiotu 

zamówienia przewidzianą na stanowisko kierownika budowy (wg 

załącznika nr 5 do siwzs). 

UWAGA!!! Pełny zakres warunków udziału podany jest w SIWZS. 
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

31.01.2018 r. - dla wszystkich części  

 

 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

6.1 Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.  

6.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej siwzs. 

6.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych 

jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane 

przez wszystkie te osoby. 

6.4 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej siwzs powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w zgodnej formie z niniejszą siwzs. 

6.5 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Każdą stronę 

należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą 

ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny 

sposób. 

6.6 Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres: 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.,  

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk  

oraz opisana:  

„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  

na terenie Gminy Leżajsk”  

   Nie otwierać przed dniem: 19.10.2017 r. do godz. 1015 

6.7 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 

otwierania. 

6.8 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania 

ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy 

składaniu oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty”. 

6.9 Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.                 

W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6.10 Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne 

zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia. 

6.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem 

swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie może być 

pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu 

czy wyniku procedury przetargowej. 

 

 

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

a) Miejsce: Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk – Punkt 

Obsługi Klienta 

b) Termin: 19.10.2017 r. do godziny 10:00 

 

 

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

1) cena (waga 95%)  

2) okres gwarancji (waga 5%)   

UWAGA!!! Pełny opis kryteriów oceny i ich znaczenia podany jest w SIWZS. 

 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert 
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10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

10.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach 

określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia sektorowego (wg załącznika nr 6 do siwzs). 

10.2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią 

istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które 

przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. Mogą być to: 

 niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady 

deszczu, silny wiatr, powodzie, śnieg i mróz) powodujące utrudnienia w 

realizacji przedmiotu umowy lub uniemożliwiające wykonywanie prac 

zgodnie z założoną technologią wykonania robót; 

 działanie siły wyższej; 

 konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, 

 konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej w 

rozumieniu    art. 36a ustawy Prawo budowlane, 

10.3 Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest wniosek o zmianę 

umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę. 

10.4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie w/w okoliczności poprzez 

przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii itp. 

10.5 Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.6 Wprowadzenie zmian nieistotnych w umowie wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności (np. zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru, itp.). 

W przypadku zmiany kierownika budowy Zamawiający zaakceptuje osobę 

spełniającą warunki określone w siwzs. 

10.7 Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana 

terminu zakończenia realizacji zadania, zmiana terminu płatności, wydłużenie 

terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

UWAGA! SIWZS dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego tj. 

www.sm-park.pl  

http://www.sm-park.pl/

