
Nr sprawy: 3410 – 14/2010 

Chocianów 26.07.2010 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 
1. Nazwa i adres zamawiającego  
Gmina Chocianów – Urząd Miasta i Gminy 59-140 Chocianów ul. Ratuszowa 10 tel. 

076 8185020  fax  076 8185061  
 
2. Określenie trybu zamówienia 

Przetarg nieograniczony  
 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia 
http://chocianow.bip.pbox.pl 
 

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres 

zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 
częściowych 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami w miejscowościach Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów z odcinkiem 
tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie. 
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: 

1) kanalizacja grawitacyjna fi 200 o długości 20 630,10 mb  
2) kanalizacja tłoczna - 21 026,50 mb w tym: fi 160 o dł. 8 568,50 mb, fi 125 o dł. 
6 242,50 mb, fi 110 o dł. 4 778,50 mb, fi 90 o dł. 1 437,0 mb 

3) pompownie ścieków - 13 szt., w tym 3 szt. Sieciowe i 10 szt. Lokalne  
4) lokalne punkty tłoczne – 4 szt.  
5) przyłącza fi 160 o dł. 312 mb – 312 szt.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej  
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej 
 

6. Termin wykonania zamówienia  
30.11.2011 r. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:  
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; działalność 

prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień.  

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie.  

http://chocianow.bip.pbox.pl/


3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie.  

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie.  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana 

będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia.  
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.  
 

8. Wadium 60.000 zł.   
 
9. Kryteria oceny ofert  

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie 
kryterium ceny – waga 100% zgodnie ze wzorem: 
Ilość punktów = cena oferowana minimalna brutto / cena ocenianej oferty brutto x 

100. 
 
10. Miejsce i termin składania ofert  

Urząd Miasta i Gminy 59-140 Chocianów ul. Ratuszowa 10 pok. nr 2 do dnia 
27.08.2010 r. do godz. 10.00  
 

11. Termin związania ofertą  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej   
 
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.  
 
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 



 


