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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg       Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: "Wodociągi" Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Reymonta 12

Miejscowość: Głuchołazy Kod
pocztowy:

48-340

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca
Projekt adres: ul. Andersa 94, 48-340
Głuchołazy, Polska

Tel.: +48 774527730

Osoba do
kontaktów:

w zakresie merytorycznym - Wiesław Pułkowski, w sprawach
dotyczących procedury zamówienia - Janusz Horodyski

E-mail: jrp@wodgluch.pl Faks: +48 774527735

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.wodgluch.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy – zadanie 1c - budowa
kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów, Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

 a) Roboty budowlane  b) Dostawy  c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Polska, Województwo opolskie,
Powiat nyski, Gmina Głuchołazy.

Kod NUTS PL521

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości
Biskupów, Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice, Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie
gminy Głuchołazy – zadanie 1c, realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr.POIS.01.01.00-00-003/08.
2. Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez
Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils -
FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007 - 2013.
4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:
1) sieć kanalizacji sanitarnej:
– kanalizacja grawitacyjna DN 200 mm - 33 763,8 m
– dosięgniki (przyłącza) DN 160 mm - 6 034,1 m
– kanalizacja tłoczna DN 160 mm - 1 524,8 m
– kanalizacja tłoczna DN 90 mm - 3 682,2 m
– kanalizacja tłoczna DN 63 mm - 60,0 m
– kanalizacja tłoczna DN 50 mm - 715,0m
Razem - 45 779,9 m
2) sieć wodociągowa:
– wodociąg DN 160 mm - 7 958,8 m
– wodociąg DN 110 mm - 14 884,7 m
– wodociąg DN 90 mm - 8 888,7 m
– wodociąg DN 63 mm - 432,1 m
– wodociąg DN 50 mm - 53,0 m
– wodociąg DN 40 mm - 1 416,3 m
– dosięgniki (przyłącza) DN 32 mm - 4 098,5 m
Razem - 37 732,1 m
3) sieciowe przepompownie ścieków - 12 szt.
4) hydrofornia - 1 szt.
5) komory redukcyjne - 9 szt.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Część III SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.
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zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45200000

Dodatkowe przedmioty 45311000

45100000

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

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Niniejsze zamówienie jest jednym z kontraktów na roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej oraz modernizacją gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy przewidzianych
do realizacji w ramach Projektu pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Głuchołazy”, których łączna wartość szacunkowa przekracza 20 000 000,00 EUR.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), stanowiących nie więcej niż 20%
wartości zamówienia podstawowego.
Szacunkowa wartość bez VAT podana w niniejszym ogłoszeniu zawiera wartość zamówień uzupełniających.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):
53 934 523,82

Waluta: PLN

LUB Zakres: między a Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między a

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 39 lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
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LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
I. Wadium
1. Wysokość wadium.
1) każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:
500.000,00 PLN(wadium słownie: pięćset tysięcy złotych)
2) okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium.
1) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275),
2) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę:
- dającego zlecenie (Wykonawcy),
- beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
- gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba,
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”,
g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa,
h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą,
3) postanowienia pkt. III.1.1).I.2.2) niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych
powyżej w pkt. III.1.1).I.2.1) lit. b) i e),
4) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie, o której mowa w pkt. III.1.1).I.2.1) lit. b) do
e) niniejszego ogłoszenia, wskazane jest ażeby ono w swej treści zawierało wyraźne wskazanie wszystkich
Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem
ich nazw i siedzib.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez:
ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719
2) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do
oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,
2) wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert,
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.3) wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z
wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania
ofert,
4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu
składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie z pośród możliwych
wymienionych w pkt. III.1.1).I.2.1) niniejszego ogłoszenia.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), (ustawa Pzp). Zamawiający może żądać ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli
w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim
przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Utrata wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie (z podatkiem VAT),
2) wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej
wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia,
4) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji,
gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer referencyjny nadany przez
Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
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Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty od potwierdzenia
przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu
Zamawiającego. Wypłata nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do
spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty),
h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego
pisemnego żądania wypłaty,
i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiekolwiek modyfikacje warunków Kontraktu lub jakichkolwiek innych
dokumentów stanowiących Kontrakt i sporządzonych między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają
gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności
zawiadamiania go o takich zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach,
j) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej
i kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
k) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres składania żądania wypłaty był dłuższy od okresu ważności
gwarancji o co najmniej 5 dni roboczych,
Uwaga:
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na
rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
6) postanowienia pkt. III.1.1) II.3.5) niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych
powyżej w pkt. III.1.1) II.3.1) lit. b) i e) niniejszego ogłoszenia,
7) Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia)
ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien
wnieść stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.
8) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy
Pzp, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp,
9) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp,
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane – wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia,
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości
zabezpieczenia,
3) kwota, o której mowa w pkt. III.1.1) II.4.2) niniejszego ogłoszenia jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Płatności będą dokonywane w PLN.
Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń i płatności znajdują się w Części II SIWZ - wzór umowy - kontrakt.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne
porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie
niniejszego zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym Okres
Zgłaszania Wad - wg nomenklatury FIDIC oraz okres gwarancji jakości,
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
5) określenie „Lidera Konsorcjum” (powinien nim być Pełnomocnik/Lider wskazany w ofercie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
6) zapis mówiący, że „Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy”,
7) zapis mówiący, że „Wynagrodzenie należne Wykonawcy wypłacane będzie na konto podmiotu, zwanego
„Liderem Konsorcjum”.



10/ 30 ENOTICES_wodgluch 30/03/2011- ID:2011-045641 Formularz standardowy 2 — PL

Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia upoważnią, „Lidera Konsorcjum” do dokonywania
wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskażą rachunek bankowy, na który zapłata ma nastąpić.
9) zapis mówiący, że „Wykonawcy występujący wspólnie wyrażają zgodę na dokonanie przez Zamawiającego
zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez „Lidera Konsorcjum” fakturą, na rachunek w
niej wskazany oraz oświadczają, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec
pozostałych członków Konsorcjum”.
10) ustanowienie Lidera/Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
11) zakaz zmian w umowie Konsorcjum bez zgody Zamawiającego.
Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

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 spełnią warunki udziału w postępowaniu
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony powyżej
powinien spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie).
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 7 Części
I SIWZ – Informacji dla Wykonawców (IDW) – (należy złożyć w oryginale) (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich),
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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem
oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 7a IDW – (Załącznik Nr 7a należy złożyć w oryginale) (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
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 ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony
przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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 ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony
przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
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zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
2. Stosownie do treści § 4, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226,
poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.2.1) 1. niniejszego ogłoszenia:
1) pkt. III.2.1)1.2) do III.2.1)1.4) i pkt. III.2.1)1.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt. III.2.1)1.5) składa 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 Pzp.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty o
których mowa powyżej w pkt. III.2.1)2.1) lit. a) i c) oraz pkt. III.2.1)2.2) niniejszego ogłoszenia, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty o których
mowa powyżej w pkt. III.2.1)2.1) lit. b), niniejszego ogłoszenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.2.1)2 niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania. Postanowienia pkt.
III.2.1)3 niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Zgodnie z art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do IDW – (należy złożyć w oryginale) (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone
wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców
i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Lider/Pełnomocnik).
7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany
jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia ..............” podpis i
pieczątka imienna Wykonawcy).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Oznacza to, że każdy Wykonawca należący do Konsorcjum lub każdy podmiot udostępniający swoje zasoby,
potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty, które go dotyczą.
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Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.9. Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
10. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
12. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
13. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt. 3 ustawy Pzp.
14. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione
warunki Wykonawca spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać
udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wykonawca musi 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):
a) Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął w każdym
z ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
przychody ze sprzedaży netto w kwocie co najmniej
15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów
złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca przedłoży rachunek zysków i strat,
stanowiący część sprawozdania finansowego a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z
opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania –
rachunku zysków i strat (Zamawiający będzie brał pod
uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i
strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego, inne
dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży
– za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN
(słownie: pięć milionów złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzającą
posiadanie środków finansowych w wymaganej
wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności
kredytowej w wymaganej wysokości,
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cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości
co najmniej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów
złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca musi złożyć 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 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. 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.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,
polega na zasobach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp), wymaga
się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt.
III.2.2) lit. b) niniejszego ogłoszenia, dotyczącej tych
podmiotów.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku wszystkich kopii
dokumentów załączonych do oferty, podpisujący
ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność
kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem
– dnia ..............” podpis i pieczątka imienna
Wykonawcy).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo
zamówień publicznych, (ustawa Pzp)(Dz.U. 2010 Nr
113, poz. 759 ze zm.), kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Oznacza to, że każdy Wykonawca należący do
Konsorcjum lub każdy podmiot udostępniający swoje
zasoby, potwierdza za zgodność z oryginałem
dokumenty, które go dotyczą.
Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
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dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości.
Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w
języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie
przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawców
spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji
mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust.
2 pkt. 3 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
postawione warunki Wykonawca spełnia.
Jeżeli 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 publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE), 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
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.UE.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem
internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać
udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
1. 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):
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1) wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonali:
a) co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na
budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości co
najmniej 10.00.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych) netto (bez podatku VAT),
b) co najmniej dwie roboty budowlane, polegające
na budowie sieci wodociągowej o łącznej wartości co
najmniej 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów
złotych) netto (bez podatku VAT),
c) co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na
budowie przepompowni ścieków, o łącznej wartości
co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych) netto (bez podatku VAT),
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przez wykonanie robót budowlanych należy
rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Świadectwa Przyjęcia/Protokołu odbioru (w przypadku
podmiotów krajowych dla podmiotów zagranicznych
dokumenty równoważne).
W przypadku kiedy w ramach jednej roboty budowlanej
spełnione są łącznie warunki asortymentu robót z
pkt. III.2.3)1.1) lit a),b),c) – Zamawiający uzna taką
robotę jako spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia odpowiednio po jednej robocie
budowlanej z pkt. III.2.3)1.1) lit a),b) i c).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
robót budowlanych, sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW – Wzór wykazu
wykonanych robót budowlanych, oraz dokumenty
potwierdzające, że te roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty
potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
zawierały, co najmniej:
- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w
niniejszym postępowaniu realizował roboty budowlane
których dokumenty dotyczą,
- wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane
były roboty budowlane,
- wskazanie rodzaju robót budowlanych,
- wskazanie wartości robót budowlanych,
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i
zakończenia),
- wskazanie miejsca wykonania.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić
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Wykonawcy wspólnie):
a) wykażą się osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.: dysponują wykwalifikowanymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszego zamówienia, kierować robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
a także zakresu wykonywania przez nich czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, dla następujących stanowisk:
a. Kierownik zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy –
dysponują co najmniej 1 osobą, niniejsza osoba musi
posiadać następujące kwalifikacje:
- posiadać łącznie co najmniej 10 lat doświadczenia
zawodowego w realizacji inwestycji, w tym 3
lata w zarządzaniu kontraktami na roboty, jako
Kierownik zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy,
(lub równoważne stanowisko obejmujące zarządzanie
kontraktem/projektem typu: Manager Projektu,
Dyrektor Kontraktu, Kierownik projektu, itp),
- posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu
co najmniej jednym zadaniem 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 (słownie: dziesięć milionów
złotych) netto (bez podatku VAT),
b. Kierownik budowy – dysponują co najmniej 1 osobą
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, niniejsza
osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
- posiadać łącznie co najmniej 8 lat doświadczenia
zawodowego w budownictwie, w tym 3 lata jako
Kierownik budowy lub Kierownik robót z zakresu robót
sanitarnych,
- posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych
przy realizacji co najmniej jednej zakończonej
inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej
lub sieci wodociągowej o długości co najmniej
20.000,00 mb (słownie: dwadzieścia tysięcy metrów
bieżących),
- posiadać 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 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub równoważne odpowiadające im uprawnienia
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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 4 osobami 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, niniejsze osoby
musza posiadać następujące kwalifikacje:
- posiadać łącznie co najmniej 2 lata doświadczenia
zawodowego jako Kierownik budowy lub Kierownik
robót, z zakresu robót sanitarnych,
- posiadać 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 kwietnia 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.
d. Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych –
dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, niniejsza
osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
- posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia
jako Kierownik budowy lub Kierownik robót
konstrukcyjno-budowlanych,
- posiadać 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 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub równoważne 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 do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
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elektroenergetycznych, niniejsza osoba musi posiadać
następujące kwalifikacje:
- posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia
jako Kierownik budowy lub Kierownik robót
elektrycznych i/lub elektroenergetycznych,
- posiadać 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 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub równoważne 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 do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej, niniejsza osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje:
- posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia
jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych,
- posiadać ważne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej – bez ograniczeń, wydanych
na podstawie ustawy – Prawo budowlane oraz
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83,
poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające
im uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
- wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW – Wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz
- wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 4 do IDW potwierdzający posiadane
wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do
wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby
wymienionej w Załączniku Nr 3 do IDW,
- oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
5 do IDW.
Przedstawione przez Wykonawcę informacje zawarte
w Załącznikach Nr 3 do 5 IDW, muszą jednoznacznie
potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań
stawianych przez Zamawiającego.
Uwaga:
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przez Kierownika budowy oraz Kierowników robót,
z wyjątkiem przypadków gdy jest to zabronione
przepisami Prawa Budowlanego oraz nie wyraża
zgody na łączenie funkcji Kierownika Zespołu –
Przedstawiciela Wykonawcy z Kierownikiem budowy
lub Kierownikami robót.
- przez wykonanie robót budowlanych należy
rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Świadectwa Przyjęcia/Protokołu odbioru (w przypadku
podmiotów krajowych dla podmiotów zagranicznych
dokumenty równoważne).
- posiadane przez w/w osoby uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz
aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.).
Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie
do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie, stosują te dokumenty jako
obowiązujące.
- Zamawiający określając wymogi dla każdej
osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących niż obecnie przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy – Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
- wskazane w pkt. III.2.3)1.2) lit. a) osoby powinny
biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku,
gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i
fachową znajomością języka polskiego Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego
tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe,
biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb
realizacji umowy,
- jeżeli Wykonawca wykaże okres doświadczenia
zawodowego bez podania dat dziennych (wyłącznie
„miesiąc i rok”) Zamawiający pominie przy obliczeniu
wymaganego okresu skrajnych miesięcy z danego
okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia
faktycznego okresu doświadczenia w tych miesiącach.
Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku
wskazania przez Wykonawcę okresu doświadczenia
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rok”), wówczas zamawiający pominie skrajne lata.
b) wykażą się, że posiadają wielkość średniego
rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót
budowlanych oraz liczebność personelu kierowniczego
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, w ilości co najmniej
30 pracowników oraz co najmniej 5 osób personelu
kierowniczego.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności
personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
6 do IDW.
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. 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.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku wszystkich kopii
dokumentów załączonych do oferty, podpisujący
ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność
kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem
– dnia ..............” podpis i pieczątka imienna
Wykonawcy).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo
zamówień publicznych, (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759
ze zm.), (ustawa Pzp), kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Oznacza to, że każdy Wykonawca należący do
Konsorcjum lub każdy podmiot udostępniający swoje
zasoby, potwierdza za zgodność z oryginałem
dokumenty, które go dotyczą.
Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości.
Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w
języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.



21/ 30 ENOTICES_wodgluch 30/03/2011- ID:2011-045641 Formularz standardowy 2 — PL

Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie

przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawców
spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji
mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust.
2 pkt. 3 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
postawione warunki Wykonawca spełnia.
Jeżeli 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 publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE), 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
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.UE.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem
internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców

LUB  Przewidywana minimalna liczba a  , jeżeli właściwe,  maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie
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zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena
LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1.

2.

3.

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
3/FS/2011/1c

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): 3
200,00

Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności: Płatne za pobraniem pocztowym 3200.00 PLN (z podatkiem VAT) (słownie: trzy
tysiące dwieście PLN) plus koszty przesyłki lub wpłata na konto Zamawiającego i dostarczenie dowodu wpłaty w
przypadku osobistego odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wpłatę proszę dokonać na konto
Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719.
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zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 09/05/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:15
Miejsce (jeżeli dotyczy): Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: „Wodociągi” Sp. z o.o.
Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej pokój nr 1 na
parterze
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rozwój i
modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), stanowiących nie więcej niż 20%
wartości zamówienia podstawowego.
1. Termin wykonania zamówienia wynosi 39 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:
- termin wykonania robót – 27 miesięcy od daty podpisania umowy,
- Okres Zgłaszania Wad – 12 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia
2. Wymagany Okres Rękojmi za wady – 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót
lub części.
3. Wymagany okres gwarancji jakości – 24 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia całości
Robót lub części, za wyjątkiem odbudowy bitumicznych nawierzchni dróg powiatowych, dla których okres
gwarancji wynosi - 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru wykonanych robót odbudowy nawierzchni
tych dróg.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul.Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje ogólne.
1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp,
2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2010 Nr 113,
poz. 759 ze zm.), (ustawa Pzp),
3) środkami ochrony prawnej, są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
2. Odwołanie.
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp,
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
4) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia,
5) szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp,
3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy
Pzp.
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul.Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30/03/2011  (dd/mm/rrrr)
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):
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Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy –
zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów,
Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr  NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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