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Korfantów: Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 
m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp 
głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie Stacji Uzdatniania 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Korfantów , ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów, woj. opolskie, tel. 077 

4343820 w. 44, faks 077 4343817.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.korfantow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odwiertu studziennego o 

głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w 

studniach ST 4 i ST 5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie 

realizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie w zakresie i techonologii określonej 

w dokumentacji budowlanej oraz zatwierdzonego projektu prac geologicznych, obejmującej m.in. 1. 

Wykonanie odwiertu studziennego studni ST 6 do głębokości 118 m o średnicy początkowej 22 (508 

mm) i końcowej 14 (356 mm), w zakres którego będzie wchodzić m.in. transport sprzętu i 

materiałów, wiercenie otworu, zabudowa otworu studni, pompowanie, badania fizyko-chemiczne, 

bakteriologiczne, opracowanie dokumentacji powykonawczej, kart katalogowych itp. 2. Wykonanie 

obudowy studni ST 6 wraz z wyposażeniem w tym z wodomierzem prostym MK 125 z odczytem 

impulsowym. 3. Zabudowa studni ST 6 zestawem pompowym o przyłączu kołnierzowym, pompą ze 

stali nierdzewnej z silnikiem przezwajalnym na rurociągu o średnicy 125 mm. 4. Wymiana pomp 

http://www.bip.korfantow.pl/


głębinowych w istniejących studniach ST 4 i ST 5 z zabudową pomp z przyłączem kołnierzowym, 

pompy ze stali nierdzewnej z silnikiem przezwajalnym wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze 

proste MK 125 z odczytem impulsowym. 5. Zamawiający przewiduje możliwości powierzenia przez 

Wykonawcę wykonanie zamówienia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zakresu zamówienia (robót), których 

wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu 

zamówienia. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu 

zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

• do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9, 71.35.31.00-8, 71.90.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym zamówieniem (firma winna prowadzić działalność jako zakład górniczy wykonujący 

wiercenia studni o głębokości większej niż 100 m na podstawie zezwolenia wydanego przez 



właściwy Okręgowy Urząd Górniczy. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na 

podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana 

będzie systemem spełnia nie spełnia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykaz robót budowalnych w zakresie objętym zamówieniem wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek 

na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana 

będzie systemem spełnia nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych 

w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

informacjami nt ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem 

spełnia nie spełnia.

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 

warunku  wiedzy  i  doświadczenia,  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, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 



potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone 

• wykaz  narządzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 

o podstawie dysponowania tymi zasobami 

• 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  dla  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 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu na potencjał 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 

• 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.4.3.2) zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania  ofert  -  albo  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem 

sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) 

gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 



powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 

VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: koniecznością wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do 

wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z brakiem 

możliwości prowadzenia robót wskutek niekorzystnych warunków klimatycznych, działaniem siły 

wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nieterminowym, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, wstrzymaniem prac 

budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnieniem 

związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane 

dokumentów, innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, koniecznością wykonania 

zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.bip.korfantow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 

Korfantowie, ul. Rynek 4, 48 - 317 Korfantów, pokój nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

02.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48 - 317 Korfantów, 

pokój nr 8 - sekretariat Urzędu.

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: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 

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: tak


