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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.niemodlin.pl 

 

Niemodlin: Rekultywacja zbiornika małej retencji - Staw Młyński na Ścinawie 

Niemodlińskiej 

Numer ogłoszenia: 79130 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 4606295, faks 077 4606260. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja zbiornika małej 

retencji - Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia pn. Rekultywacja zbiornika małej retencji - Staw Młyński na Ścinawie 

Niemodlińskiej jest odmulenie i pogłębienie istniejącego zbiornika małej retencji zasilanego 

wodami rzeki Ścinawa Niemodlińska, usytuowanego w Niemodlinie na działce nr 594/2 a. m. 

10 obręb Niemodlin, której całkowita powierzchnia wynosi 0,9295 ha, w tym droga 

dojazdowa do działki 0,1650 ha. Pozostałą powierzchnię stanowi zbiornik - 0,6500 ha oraz 

tereny zielone przylegające do zbiornika. 2.Zakres robót planowany do wykonania: 1)Roboty 

przygotowawcze: wytyczenie robót w terenie przez uprawnionego geodetę, wykonanie 

namiaru geodezyjnego powykonawczego, wykonanie zjazdu do stawu, wykonanie grodzy 

tymczasowej (pomiędzy korytem rzeki Ścinawy a stawem), odwodnienie czaszy stawu na 

czas trwania robót, wykonanie dróg czasowych w dnie stawu. 2)Roboty zasadnicze: 

formowanie czaszy stawu (odmulenie i pogłębienie z wywiezieniem urobku), wykonanie 

stałej ściany pomiędzy rzeką, a zbiornikiem (gabiony w formie koszy z siatki stalowej 

wypełnione kamieniem twardym), wykonanie zabezpieczenia brzegów - skarp na pozostałej 

części zbiornika (w postaci gabionów siatkowo - kamiennych oraz z faszyny liściastej). 

3)Roboty pozostałe: zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół stawu, rekultywacja 

terenu, na który wywieziono grunt z czaszy stawu, pierwszy zalew zbiornika. Przewidziane 

http://www.niemodlin.pl/
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do wykonania roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką 

inżynierską oraz z obowiązującymi w tym zakresie normami i normatywami.  

W szczególności roboty należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru - Roboty ziemne. Ponadto, podczas realizacji prac, należy uwzględnić 

postanowienia decyzji z dnia 06.02.2014 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu. 3.Zgodnie z ustaleniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Opolu, roboty należy rozpocząć nie wcześniej, niż po 15 maja 2014 roku od 

spuszczenia wody ze zbiornika. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych,  

w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.20-4, 45.24.64.00-7, 45.11.12.91-4, 

90.91.30.00-0. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

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

20.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  

6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie, tj. 

zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

 - w tym okresie, co najmniej: jednej roboty budowlanej, której przedmiotem zamówienia 

było wykonanie remontu, odbudowy, odmulenia, pogłębienia zbiornika wodnego, tj. 
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stawu lub rzeki o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł netto oraz załączy dowody 

dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza  

i doświadczenie). 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą 

odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą doświadczenie, 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie mu 

powierzone, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót  

w specjalności melioracyjnej, lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dotyczących obiektów budowlanych 

gospodarki wodnej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 

(z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) (w przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie 

ich łączny potencjał). 

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 spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane  

w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do 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; 
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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 lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na zasoby 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; 



str. 5 

 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) Dowód wniesienia wadium.  

2) Wypełniony i podpisany Formularz OFERTY wg zał. nr 1 do SIWZ.  

3) Pełnomocnictwo. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  

4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, na których 

wiedzy, doświadczeniu i osobach, Wykonawca będzie polegał do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) - jeżeli będzie dotyczyć, wg wzoru zał. nr 6 do 

SIWZ,  

5) Wypełniony druk dot. powierzonych części zamówienia podwykonawcom - zał. nr 7 (jeżeli 

będzie dotyczyć). 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu 

realizacji umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, 

b) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, c) sytuacji niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o których mowa w pkt 3), a mających wpływ na 
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realizację robót, d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, e) działania siły 

wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót, 2) Zmianie będącej wynikiem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia 

niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, 

mających wpływ na realizację umowy, 3) Uzasadnionej zmianie technologii lub wykonania 

robót zamiennych na skutek zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę 

niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania 

umowy: a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało 

uwzględnione na mapach do celów projektowych, z powodu braku wiedzy Zamawiającego  

o jego istnieniu na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania, b) związane  

z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, c) związane z odkryciem  

w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót 

budowlanych, takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony 

konserwatora zabytków, d) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach 

wykonawczych branżowych, e) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje  

z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia lub uszkodzenia,  

a wymagające naprawy, 4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy 

organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 5) Zmianie formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp. 6) Zmianie 

dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegającej na zmianie 

rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 7) Zmianie 

dokonanej na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4b) ustawy Prawo budowlane, polegającej na 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 

realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć. 8) Zmianie 

dokonanej podczas wykonywania robót i nieodstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo 

budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, 

spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 2. Zamawiający przewiduje również 

możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych 

zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp).  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 

obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.niemodlin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miejski w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; Wydział 

Inwestycji i Funduszy Europejskich - pokój 39 (II piętro). 

http://www.niemodlin.pl/
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Biuro Podawcze (parter, p. 5) Urzędu Miejskiego 

w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin. 

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: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 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: tak 

 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
   na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 10.03.2014 r. 

 

 


