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Pęczniew: Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją 
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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pęczniew , ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. 
łódzkie, tel. 043 6781519, faks 043 6781519. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja zasuw i hydrantów 
sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia: Zakres robót modernizacyjnych na zadaniu pn: Modernizacja zasuw 
i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Pęczniew obejmuje: -wymianę nadziemnego hydrantu p.poż wraz zasuwami - nawierzchnia 
gruntowa 57 szt a) dane projektowe Usytuowanie wykonać zgodnie                                                     
z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI                
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.). Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego 
należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Hydrant nadziemny winien być 
zabezpieczony w przypadku złamania podwójnym zamknięciem i posiadać następujące 
parametry: - połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), 
maksymalne ciśnienie PN16, - dwie nasady boczne na węże, - głębokość zabudowy RD= 1,25 
lub 1,5 lub 1,8m (zgodnie z głębokością posadowienia), - korpus górny, korpus dolny, 
kolumna podziemna, grzyb wykonane z żeliwa sferoidalnego, - część nadziemna hydrantu               
- monolityczny odlew, - dzielona kolumna hydrantu w punkcie łamania połączona 
kołnierzami za pomocą specjalnych naciętych śrub nierdzewnych A2, umożliwiająca szybką 
naprawę w przypadku złamania hydrantu, - blokada zabezpieczająca wrzeciono w miejscu 
łamania, - krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, - tłok uszczelniający               
z żeliwa sferoidalnego z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu 
z wodą pitną, - drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego                         
o budowie komórkowej, - samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, 
realizowane przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie, - wrzeciono oraz trzpień górny                
i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem, - uszczelnienie 
trzpieni o-ringowe, - pierścień dodatkowy typu o-ringowy w górnej komorze hydrantu 



zabezpieczający pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją, - możliwość obrotu kolumny 
górnej o każdy stopień, - możliwość pionowania kolumny górnej, - możliwość wymiany 
elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania - łatwo dostępnych dla 
Zamawiającego, w przypadku awarii, - pole herbowe, - ochrona antykorozyjna powłoką na 
bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe 
zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony. -oznakowanie hydrantu zgodne 
z PN-EN 14384, Oznakować teren budowy według czasowej organizacji ruchu ( załącznik nr 
8 do SIWZ ) na czas budowy. Wykonać wykop umożliwiający swobodny dostęp do 
urządzenia, przy czym ostatnie 0,5 m wykonać ręcznie, zachowując środki ostrożności 
zapobiegające uszkodzeniu wodociągu. Zamknąć sieć wodociągową na danym odcinku. 
Zdemontować istniejące urządzenia. Hydrant nadziemny Dn80 ustawić należy na kolanie ze 
stopką Dn80 o wymiarach 35X35X5 cm. Zamontować armaturę: zasuwę Dn80 odcinającą, 
która powinna pozostawać stale otwarta. pomiędzy zasuwą hydrantową a hydrantem należy, 
zamontować króciec dwu - kołnierzowy o długości 1,0 m, zamontować należy również 
obudowę teleskopową i skrzynkę do zasuw. Hydranty montować w odległości min 1,0m od 
zasuwy odcinającej. Zamontować obudowę teleskopową i podłączyć do sieci. Dokonać próby 
szczelności zamontowanych elementów. Zasypać wykop warstwami co 30 cm i zagęścić 
mechanicznie, ustawić kształtkę betonową wierzchnią i obsypać żwirem o granulacji 0,5 - 2,0 
mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu. Dokonać płukania i dezynfekcji hydrantu, 
prawidłowo oznakować, teren uporządkować. Dla niniejszego opracowanie nie dokonano 
badań gruntu, wobec powyższego wykonawca istnieje możliwość miejscowego pompowania 
wody oraz wymiany gruntu. -wymianę zasuwy wodociągowej 100 mm - nawierzchnia 
gruntowa 5 szt -wymianę zasuwy wodociągowej 150 mm - nawierzchnia gruntowa 2 szt 
Zasuwy wodociągowe należy wyposażyć w drążek i zakończyć w skrzynce ulicznej. Drążek 
zasuwy należy wyprowadzić do powierzchni terenu i osadzić w ulicznej skrzynce 
wodociągowej. Drążek zasuwy należy zabezpieczyć przed zsunięciem z trzpienia zasuwy za 
pomocą zawleczki. Cała zasuwa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie powłoką 
wykonaną na bazie żywic epoksydowych. Skrzynka uliczna powinna być wykonana z HDPE 
z pokrywą z żeliwa szarego GG-20. Drążek zasuwy powinien posiadać wrzeciono wykonane 
ze stali ocynkowanej, kołpak z żeliwa GG-25, i rurę osłonową z HDPE. Skrzynkę uliczną 
należy posadowić na betonowym fundamencie w postaci krążka o grubości 10 cm, a na 
powierzchni terenu skrzynkę należy utwardzić betonem grubości 15 cm o promieniu 0,5 m. 
Położenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwą wodociągową należy oznaczyć w terenie tabliczką 
znakująca wykonaną zgodnie z PN- 86/B-09700. Zasuwa winna zawierać: wrzeciono ze stali 
nierdzewnej z walcowanym gwintem, pierścień dławicowy EPDM, pierścień grzebieniowy                 
z ciągnionego mosiądzu, uszczelkę wargową z EPDM, pokrywę epoksydowaną wewnątrz                  
i z zewnątrz, chowane i zabezpieczone przed korozją śruby pokrywy, prowadzenie klina                  
- sztywne - trójpunktowe, klin zasuwy zawulkanizowany z powłoką EPDM, przelot prosty, 
bez gniazda, korpus wewnątrz i zewnątrz epoksydowany, stopka, możliwość naprawy                      
i stosowanie części zamiennych. Płukanie i dezynfekcja (dotyczy zasuw oraz hydrantów): 
Przed oddaniem do użytkowania przez odbiorców wody do picia, odcinek sieci powinien być 
dokładnie przepłukany czystą wodą przy możliwie dużych prędkościach przepływu w celu 
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Po dokładnym przepłukaniu wodą rurociąg należy 
poddać dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN (4) wodą 
chlorowaną (chlor gazowy Cl2) lub wodą z rozpuszczonymi związkami chloru (podchloryn 
wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l. Nie wolno 
dopuścić, ażeby woda ze środkami do dezynfekcji przedostała się do użytkowanej już sieci 
wodociągowej. Czas dezynfekcji związkami chloru lub sodu powinien trwać 24 godziny (czas 
kontaktu). W przypadku zgody użytkownika dezynfekcję można przeprowadzić łącznie                   
z próbą ciśnieniową. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, rurociąg należy 
ponownie dwukrotnie przepłukać wodą uzdatnioną. Po upływie 48 godzin od 



przeprowadzenia dezynfekcji należy pobrać próbki wody z rurociągu i dokonać badań 
bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno być dokonane przez stację sanitarno 
epidemiologiczną, dla każdego z montowanych urządzeń. Bezpieczeństwo robót. Na czas 
trwania robót wokół dróg ustawić tablice i znaki. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni należy 
przyjąć w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni. W przypadku pozostawienia bez dozoru 
otwartego wykopu, teren należy odpowiednio oznakować. Uzbrojenie terenu. W przypadku 
wystąpienia kolizji z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym należy zastosować rury 
ochronne dla występujących urządzeń takich jak: - sieć wodociągowa, - kable 
telekomunikacyjne, - sieć energetyczna, W rejonie skrzyżowań z sieciami prace należy 
prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego uzbrojenia należy go zabezpieczyć. 
W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast 
przerwać prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia. Wszelkie 
urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu 
prac w ich obrębie zachować szczególną ostrożność. W bezpośredniej bliskości słupów sieci 
telefonicznych i energetycznych, studzienek telefonicznych, drzew wykopy wykonywać 
ręcznie. W przypadku kolizji i skrzyżowań kable teleenergetyczne zabezpieczyć rurami 
ochronnymi dwudzielnymi wystającymi po 1m poza obrys rury z każdej strony. -montaż 
elektromagnetycznego przepływomierza ścieków 1 szt Przepływomierz winien zostać 
zamontowany na rurociągu tłocznym DN 90 za przepompownią główną oczyszczalni 
ścieków. W skład zestawu wchodzi czujnik przepływu, przetwornik sygnału, zestaw 
montażowy i zestaw uszczelniający, kabel elektryczny dł. min. 10 m. Pomiar w montowanym 
urządzeniu nie powinien być zależny od rodzaju pompowanej cieczy i tj. ciśnienia, lepkości, 
gęstości, temperatury i przewodności elektrycznej, a także agresywności chemicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności na użyte materiały wraz                      
z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem w szczególności: aprobatę techniczną, 
atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, świadectwo dopuszczenia CNBOP do 
użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, z podaniem numeru seryjnego każdego produktu. 
Wykonawca zobowiązany jest zdemontowane elementy przekazać Kierownikowi 
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w terminie 
7 dni od dnia demontażu, wraz z protokołem przekazania danego urządzenia, obejmującym 
dodatkowo dokumentację fotograficzną w wersji cyfrowej, zdemontowanych                                     
i zamontowanych urządzeń. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 10 dni przed 
terminem wejścia na grunt o przystąpieniu do prac na danym odcinku drogi, celem 
powiadomienia mieszkańców posesji o możliwej przerwie w dostawie wody, podając 
dokładny termin i czas zamknięcia sieci wodociągowej na czas prowadzenia robót. 
Wykonawca dokona próby szczelności zasuw i hydrantów p.poż. w obecności pracownika 
SZGKiM w Pęczniewie i inspektora nadzoru.. Wykonawca przedstawi harmonogram prac 
według załącznika nr 9 do niniejszej specyfikacji.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 42.13.12.30-7, 
42.13.11.50-2. 

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: 
25.05.2015. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
5.000,00 zł. w formach i na zasadach przewidzianych w Pzp i SIWZ. 

III.2) ZALICZKI  

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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                               
w postępowaniu. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                             
w postępowaniu. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                              
w postępowaniu. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                             
w postępowaniu. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą 
ubezpieczenia na kwotę min. 220.000,00 zł. 



III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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; 

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; 

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) 

Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy                      
(w przypadku wystąpienia podwykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do 
SIWZ). Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób 
składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 98 
• 2 - Gwarancja - 2 

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 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1 Zmiany stawek podatku 
od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek. 2 W przypadku zmiany 



uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji 
zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://e-peczniew.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Pęczniewie ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  25.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Pęczniewie ul. Główna 10/12,              
99-235 Pęczniew - sekretariat. 

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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013                
w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

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: nie. 

 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 

 


