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Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Roboty budowlane  X                   publikacja obowiązkowa X 
Dostawy           ¤               publikacja nieobowiązkowa ¤ 
Usługi             ¤  
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA , ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW   

Nazwa: GMINA SAWIN 
 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: SAWIN 
 

Kod pocztowy: 
22-107 
 

Województwo: 
LUBELSKIE 

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów: 
 
LECH K ĘDZIERAWSKI, TERESA OZIOMEK 

Tel.: (082)567-30-92, 567-30-12 

E-mail: 
ug@sawin.pl 

Fax: (082)567-30-12 
 

Adresy internetowe (jeŜeli dotyczy) 
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.sawin.pl, www.sawin.biuletyn.net 
Adres profilu nabywcy (URL): 
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL): 
 
     
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów  

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  
  jak podano wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów  

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty naleŜy przesyłać na adres: 
  jak podano wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów  

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III 

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNO ŚCI 
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 Administracja rządowa centralna 
 Administracja rządowa terenowa 
 Administracja samorządowa  
 Podmiot prawa publicznego 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub        

      trybunał 
 Państwowa szkoła wyŜsza 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
 Inny (proszę określić):            

 Ogólne usługi publiczne 
 Obrona 
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
 Środowisko 
 Sprawy gospodarcze i finansowe 
 Zdrowie 
 Budownictwo i obiekty komunalne 
 Ochrona socjalna 
 Rekreacja, kultura i religia 
 Edukacja 
 Inne (proszę określić):                      

 
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak    nie       

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1)  OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego"Budowa zbiornika retencyjnego "NIWA" w miejscowości Sawin, 
powiat Chełm"           

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług 
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi) 

(a) Roboty budowlane                     
 

(b) Dostawy                                   (c) Usługi                                       

Kategoria usług:                   nr �� Wykonanie 

Zaprojektowanie i wykonanie 

Kupno 

DzierŜawa 

 

  

Główne miejsce lub lokalizacja robót 
budowlanych  

MIEJSCOWOŚĆ - SAWIN, GMINA - 
SAWIN, ULICA LUBELSKA            

Główne miejsce realizacji dostawy  

 

                                                             

                                                             

Główne miejsce świadczenia usług  

 

                                                             

                                                             

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego                        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)    

Zawarcia umowy ramowej                                                                      
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeŜeli dotyczy) 

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami                              

Maksymalna liczba ��� 

wykonawców planowanej umowy ramowej  

Umowa ramowa z jednym wykonawcą                  

Czas trwania umowy ramowej:  Okres w latach: ��  lub miesiącach: ��� 

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):  

Wartość bez VAT:                                                        Waluta                        
lub  zakres:   między                            a                                      Waluta:            

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeŜeli moŜliwe do określenia):                                          

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia 

          Budowa zbiornika retencyjnego "NIWA" w miejscowości Sawin, powiat Chełm składającego sie z dwóch zbiorników: 
głównego zbiornika NIWA I i zbiornika dodatkowego NIWA II. Woda do napełniania zbiorników będzie dostarczana z rzeki 
Lepietucha rurociągiem oraz z rowu pod nazwą "Pomiary". Ogółem teren zajęty pod inwestycje obejmuje 89,6 ha w tym: 
powierchnia łączna zalewu zbiornika wynosi 52,8 ha, średnia głębokość zbiornika podstawowego 1,91 mb, a zbiornika  
NIWA II 0,92 mb. Długość grobli 5,866 km. Łączna pojemność zbiornika wynosić bedzie 924 474 m3. Rurociąg 
doprowadzający wodę do zbiornika o długości 1,54 km. Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie ścieŜki pieszo-rowerowej 
wokół grobli, która zostanie połączona ze ścieŜką przyrodniczą. Projekt zakłada równiez wyznaczenie miejsca na parking o 
powierzchni 4 000m2, który będzie pełnił równieŜ funkcję placu manewrowego dla wozów straŜackich. Budowa zjazdu z 
drogi powiatowej oraz dróg wewnetrznych.                                                                                 

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 

 

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeŜeli dotyczy) 

Główny 
przedmiot 

45.24.72.70-3 ����-�  ����-� 
 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia naleŜy 
wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)                                                        tak      nie  

II.1.9) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej     tak      nie  
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II. 2) W IELKO ŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA  
 

Całkowita wielkość lub zakres 

          Pow.terenu zajętego pod zbiornik 89,6ha w tym pod woda 52,8 ha o średniej głębokości 1,9mb i pojemności 924,5 tys. 
m3. Groble o długości 5,9km. Rurociag doprowadzajacy wody 1,54 km. ścieŜki pieszo-rowerowe wokół grobli. Plac 
postojowo-manewrowy o pow.4000m2. Zjazd do zbiornika z drogi powiatowej. Obsługa geodezyjna.                                

 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

 
PoŜądany         Wymagany    
 

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����    

lub  data rozpoczęcia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  31/05/2008 (dd/mm/rrrr) 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM   

III.1) W ARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy) 

Wymagane wadium w kwocie 60 000,00 zł naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w 
art.45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.                                                                                           

 

III.2) W ARUNKI UDZIAŁU  

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNO ŚCI NIEZB ĘDNE DO OCENY, CZY 
SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE , FINANSOWE I TECHNICZNE  
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Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy): 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia. 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, w szczególności: 
a) wykonali w ciągu ostatnich pięciu latach (2002-2006) co najmniej 1 kontrakt odpowiadający swoim rodzajem (inwestycje 
o chwarakterze urządzeń wodnych, melioracyjnych, basenów, zbiorników wodnych) i wartością przedmiotowi zamówienia  
(minimum 8 000 000 PLN brutto), 
b) dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branŜy drogowej, budowli 
melioracji wodnych i ujęć wód oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w tych branŜach(kierownicy robót), 
c) minimalne zatrudnienie w firmie w kaŜdym z ostatnich trzech lat (2004-2006) - minimum 20 pracowników w kaŜdym 
roku, 
d) dysponują (własny, dzierŜawa, wynajęcie) niezbednym sprzętem: tj. sprzęt do robót ziemnych (spycharki, koparki, 
ładowarki) minimum 4 sztuki oraz samochody cięŜarowe - minimum 4 sztuki,  
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do kwoty minimum 1 500 000,00 PLN, 
b) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niŜ 2 000 000,00 PLN. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
5. Wniosą wymagane wadium.                                                                                                                         

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

                                                                                                                                                                                     

                                        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 
przedłoŜone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty.                                                                                                     

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy): 
                                                                                                                                                                                     

I.  W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy pzp, wykonawcy obowiązani są złoŜyć następujące 
dokumenty: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
2. Aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
3. Aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
 
II. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawcy obowiązani są złoŜyć następujące 
dokumenty: 
1. Wykaz wykonanych inwestycji, w okresie ostatnich pięciu lat (2002-2006), a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, 1 inwestycji o charakterze urządzeń wodnych, melioracyjnych, basenów, zbiorników o 
wartości brutto co najmniej 8 000 000 PLN, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania (wg. formularza 
nr 4), 
2. dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością, 
3. Wykaz osób (kierownicy robót) , które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia (wg. formularza nr 3) wraz z 
informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nich czynności, 
4. dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby (kierownicy robót), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane doświadczenie i uprawnienia (branŜa drogowa, budowle melioracji wodnych i ujęć wód, 
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5. informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, 
6. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakim dysponuje wykonawca, 
 
 
III. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, wykonawcy obowiązani są złoŜyć następujące dokumenty: 
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (w wysokości nie 
niŜszej niŜ 1 500 000,00 PLN), wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
2. polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony      
 

 

Przetarg ograniczony           
 

 

Negocjacje z ogłoszeniem     
 

 

Dialog konkurencyjny                

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Liczba wykonawców ���   

lub  minimalna liczba ��� / maksymalna liczba �� 

 

IV. 2) K RYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola)) 
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NajniŜsza cena                                                   

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

  

Kryteria 

1.                                                              

2.                                                              

3.                                                              

4.                                                              

5.                                                              

Znaczenie 

                     

                     

                     

                     

                     

Kryteria 

6.                                                               

7.                                                               

8.                                                               

9.                                                               

10.                                                             

Znaczenie 

                     

                     

                     

                     

                     

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               tak     nie  

JeŜeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na 
której będzie prowadzona 

                                                                                                                                                                                     

 

IV.3) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli dotyczy): 
www.sawin.pl, www.sawin.biuletyn.net                                                                                                                                  

Opłata (o ile dotyczy)                                   Waluta:             

Warunki i sposób płatności:                                                                                                                                    

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umoŜliwiaj ący przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeŜeli dotyczy):  
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

 

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert  

Data:  12/04/2007   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 13.oo                    



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ___RBI.341/1/2007____                                          ZP-300 

8/10 

 

IV.3.4) Języki, w których moŜna sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL     EN    FR    IT      LV    LT      HU   MT    NL    PL   PT   SK   SL    FI     SV     

                                                                                  

Inne:                                                                                                                                                                             

IV.3.5) Termin związania ofertą 

Do : ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert  

Data:     12/04/2007 (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 13.30           

Miejsce siedziba Zamawiającego - 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, pokój nr 14                                                             

 

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE  

 

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU /PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ   

          tak     nie  

JeŜeli tak, wskazać projekt/program:  

                    Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)                                                                      

                                                                                                                                                                 

VI.2) I NFORMACJE DODATKOWE  (jeŜeli dotyczy) 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA :   12/03/2007 (dd/mm/rrrr) 
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ZAŁ ĄCZNIK A 
I) A DRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW , U KTÓRYCH MO śNA UZYSKAĆ  DALSZE INFORMACJE  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:           Województwo: 

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów:  
 
 

Tel.:            
 
 

E-mail:            
 

Fax:            

Adres internetowy (URL): 
 

 
 
II) A DRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW , OD KTÓRYCH MO śNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:           Województwo: 

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów:  
 
 

Tel.:            
 
 

E-mail:            
 

Fax:            

Adres internetowy (URL): 
 
 
 
III) A DRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW , DO KTÓRYCH NALE śY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE 
DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU /OFERTY  

Nazwa: 
 
Adres pocztowy: 
 
Miejscowość: 
 

Kod pocztowy:           Województwo: 

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów:  
 
 

Tel.:            
 
 

E-mail:            
 

Fax:            

Adres internetowy (URL): 
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ZAŁ ĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ nr     ���              NAZWA                                                                                                                                     

1) Krótki opis 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeŜeli dotyczy) 

Główny przedmiot ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 
 
Dodatkowe 
przedmioty 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) WIELKO ŚĆ LUB ZAKRES  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA  

PoŜądany         Wymagany    

Okres w miesiącach:  ��  lub  dniach:  ����  (od udzielenia zamówienia)   

lub  Rozpoczęcie ��/��/����     (dd/mm/rrrr) 

       Zakończenie ��/��/����     (dd/mm/rrrr) 

 



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ___RBI.341/1/2007____                                          ZP-300 

11/10 

 

5) KRYTERIA OCENY OFERT  (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola)) 

NajniŜsza cena                                                   

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     

  

Kryteria 

1.                                                    

2.                                                    

3.                                                    

4.                                                    

5.                                                    

Znaczenie 

                     

                     

                     

                     

                     

Kryteria 

6.                                                               

7.                                                               

8.                                                               

9.                                                               

10.                                                             

Znaczenie 

                     

                     

                     

                     

                     

6) INFORMACJE DODATKOWE  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

------------------------------- (Wykorzystać powyŜszy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)----------- 

 


