
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70530-2012 z dnia 2012-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głuchołazy

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX - Budowa

ujęcia i SUW Sławniowice - zadanie nr 3b, w tym: a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym oraz Marmur Sp. z

o.o. w...

Termin składania ofert: 2012-03-16

Numer ogłoszenia: 78844 - 2012; data zamieszczenia:  14.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  70530 - 2012 data 07.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

"Wodociągi" Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391932, fax. 0774391742.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy muszą spełnić

następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki

te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie): wykażą, że w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: a) co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 60.000,00 PLN

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), polegającą na opracowaniu dokumentacji

projektowych (projektów budowlanych, wykonawczych lub budowlano-wykonawczych) dla budowy, stacji ujęcia

i magazynowania wody o pojemności co najmniej 100 m3 lub stacji uzdatniania wody, wraz z dowiązaniami

sieciowymi, b) co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)

netto (bez podatku VAT), polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowych (projektów budowlanych,

wykonawczych lub budowlano-wykonawczych) budowy węzła sieciowego o napięciu co najmniej 15/0,4 kV, z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,

że te usługi zostały wykonane należycie. W przypadku kiedy w ramach jednej usługi spełnione są łącznie

warunki z pkt. III.3.2) lit a),b) niniejszego ogłoszenia - Zamawiający uzna taką usługę jako spełnienie warunku

posiadania wiedzy i doświadczenia w jednej usłudze. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku,

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego

Załącznik Nr 2 do IDW - Wykaz wykonanych usług, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały

wykonane należycie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
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prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca

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. W przypadku

polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.

2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.

759 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w szczególności: -

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia udowadniając Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców

dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla celu oceny ofert jako kurs

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów (A)

średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy

przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut

przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów

(A) średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.

W ogłoszeniu powinno by ć: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy muszą

spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie): wykażą, że

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: a) co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 60.000,00 PLN

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), polegającą na opracowaniu dokumentacji

projektowych (projektów budowlanych, wykonawczych lub budowlano-wykonawczych) dla budowy, stacji ujęcia

i magazynowania wody o pojemności co najmniej 100 m3 lub stacji uzdatniania wody, wraz z dowiązaniami

sieciowymi, b) co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)

netto (bez podatku VAT), polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowych (projektów budowlanych,

wykonawczych lub budowlano-wykonawczych) budowy stacji transformatorowej o napięciu 15/0,4 kV wraz z

przyłączami elektroenergetycznymi po stronie średniego i niskiego napięcia, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały

wykonane należycie. W przypadku kiedy w ramach jednej usługi spełnione są łącznie warunki z pkt. III.3.2) lit

a),b) niniejszego ogłoszenia - Zamawiający uzna taką usługę jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i

doświadczenia w jednej usłudze. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy

zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2

do IDW - Wykaz wykonanych usług, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
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zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca 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. W przypadku polegania

Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn.

zm.), dalej ustawa Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w szczególności: - pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia udowadniając Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców

dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla celu oceny ofert jako kurs

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów (A)

średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy

przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut

przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów

(A) średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: Wodociągi

Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I

piętrze..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: Wodociągi

Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I

piętrze..
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