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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226982-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Głuchołazy: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2010/S 147-226982

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

"Wodociągi" Sp. z o.o.
ul. Andersa 94
Kontaktowy: Jednostka Realizująca Projekt
Do wiadomości: w zakresie merytorycznym - Pan Tadeusz Szeremeta, w sprawach dotyczących procedury
zamówienia - Pan Janusz Horodyski
48-340 Głuchołazy
POLSKA
Tel.  +48 774527730
E-mail: jrp@wodgluch.pl
Faks  +48 774527735
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.wodgluch.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Zadanie Nr V – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e, kanalizacja
sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie
Głuchołazy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226982-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:jrp@wodgluch.pl
http://www.wodgluch.pl
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Kod NUTS PL521

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę wodociągu w
miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy, Zadanie Nr V – System wodociągowo-
kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e, realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój i
modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr.POIS.01.00-00-003/08.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:
1) kanalizacja sanitarna:
— kanał grawitacyjny DN300 – ok. 0,2 km,
— kanał grawitacyjny DN250 – ok. 4,0 km,
— kanał grawitacyjny DN200 – ok. 16,8 km,
— kanał grawitacyjny DN150 – ok. 4,0 km,
— przyłącza DN150 – ok. 0,8 km.
2) kanalizacja deszczowa:
— kanał DN250 – ok. 0,5 km,
— kanał DN200 – ok. 0,04 km.
3) wodociąg:
— sieć wodociągowa DN 160 – ok. 11,7 km,
— sieć wodociągowa DN 110 – ok. 9,5 km,
— sieć wodociągowa DN 50 - 90 – ok. 0,4 km,
— przyłącza Ø 32-160 – ok. 2,6 km,
— hydrofornie – 4 szt. (2 przebudowa, 2 budowa).
3. Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót
inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC czerwony – przygotowanymi i
opublikowanymi przez Międzynarodową Federacje Inżynierów i Konsultantów (Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils – FIDIC), P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, pierwsze wydanie w języku
angielskim 1999 r., trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie 1. wydania 1999).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45311000, 45100000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2) Opcje

Nie
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II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 45 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Wadium (na etapie SIWZ): 1.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
— 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed ostatecznym terminem składania ofert.
Szczegóły dot. wadium zostaną przekazane w SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na etapie SIWZ).
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w Formularzu Oferty.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Główne warunki płatności i finansowania są zawarte w umowie, której wzór zostanie przesłany Wykonawcom
zaproszonym do składania ofert.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt. 1.
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt. 1., została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Od momentu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
3. Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla
robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC czerwony – przygotowanymi
i opublikowanymi przez Międzynarodową Federacje Inżynierów i Konsultantów (Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils – FIDIC), P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, pierwsze wydanie w języku
angielskim 1999 r., trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie 1. wydania 1999).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej
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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 oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający się o
zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia polegający na:
— posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN,
— posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000,00 PLN.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w w/w wysokości i jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na w/w kwotę.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca musi złożyć dokumenty:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— 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.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne
muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia polegający na:
— posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN,
— posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000,00 PLN.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w w/w wysokości i jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na w/w kwotę.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali:
a) co najmniej 2 roboty budowlane, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej
20 000 mb w tym jedna robota budowlana o długości co najmniej 15 000 mb,
b) co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej
10 000 mb w tym jedna robota budowlana o długości co najmniej 7 000 mb,
Z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 z tych kontraktów był realizowany w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub
inne równoważne warunki międzynarodowe.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa
Przyjęcia/Protokołu odbioru.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w/w roboty budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.
2) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
polegający na dysponowaniu:
a. Kierownik zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu inwestycjami budowlanymi,
— doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednego zadania na roboty w sektorze środowiska w zakresie
wodno-ściekowym realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne przepisy
międzynarodowe), o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN netto (słownie:
dziesięć milionów złotych).
b. Kierownik budowy – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy / robót,
— posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o łącznej długości minimum 10 000
mb,
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— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie
ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające
im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
c. Kierownik robót sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada
następujące kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót sieci wod.-kan.,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanych na podstawie ustawy - Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika robót w zakresie budowy sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
d. Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące
kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót konstrukcyjno-
budowlanych,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na
podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
e. Kierownik robót elektrycznych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane
oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
f. Kierownik robót drogowych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – w ograniczonym zakresie, wydanych na
podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne
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odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i
doświadczenie.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu otwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
2. 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;
3. 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;
4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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 wykonaniu zamówienia.
Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali:
a) co najmniej 2 roboty budowlane, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej
20 000 mb w tym jedna robota budowlana o długości co najmniej 15 000 mb,
b) co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej
10 000 mb w tym jedna robota budowlana o długości co najmniej 7 000 mb,
Z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z tych kontraktów był realizowany w oparciu o warunki kontraktowe
FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa
Przyjęcia/Protokołu odbioru.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
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Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w/w roboty budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.
2) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
polegający na dysponowaniu:
a. Kierownik zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu inwestycjami budowlanymi,
— doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednego zadania na roboty w sektorze środowiska w zakresie
wodno-ściekowym realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne przepisy
międzynarodowe), o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN netto (słownie:
dziesięć milionów złotych).
b. Kierownik budowy – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy / robót,
— posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o łącznej długości minimum 10 000
mb,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie
ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające
im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
c. Kierownik robót sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada
następujące kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót sieci wod.-kan.,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanych na podstawie ustawy - Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika robót w zakresie budowy sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
d. Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące
kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót konstrukcyjno-
budowlanych,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na
podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne
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odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
e. Kierownik robót elektrycznych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane
oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
f. Kierownik robót drogowych – dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada następujące kwalifikacje:
— posiada łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych,
— posiada ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – w ograniczonym zakresie, wydanych na
podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i
doświadczenie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi ich wykształcenie,
wiedzę i doświadczenie oraz zakres wykonywanych czynności. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego WOD;

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Wykonawca, który wykaże się spełnieniem
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w stopniu minimalnym tj. wykaże, ze wykonał:
a) co najmniej 2 roboty budowlane, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej
20 000 mb w tym jedna robota budowlana o długości co najmniej 15 000 mb,
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b) co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej
10 000 mb w tym jedna robota budowlana o długości co najmniej 7 000 mb, — otrzyma 0 punktów.
Za każdy następną robotę budowlaną, którą Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, polegającą na:
— (warunek 1) budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 15 000 mb - otrzyma 1 pkt,
— (warunek 2) budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 7 000 mb - otrzyma 1 pkt.
Każde zadanie, które zostało zrealizowane według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych
warunków międzynarodowych – otrzyma dodatkowo 1 punkt.
Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone, wg następującego wzoru:
Ocena punktowa wniosku = (liczba otrzymanych punktów za 1-szy warunek x 70 %) + (liczba otrzymanych
punktów za 2-gi warunek x 30 %).
2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w
ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania
tych warunków. W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą liczbę punktów o kolejności w rankingu
zadecyduje sumaryczna długość wybudowanych sieci (kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).
3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w
ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te
warunki.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

6/FS/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.9.2010 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
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Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozwój i
modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08.
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587777
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587777
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.7.2010
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