
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wodgluch.pl

Głuchołazy: Budowa przył ączy kanalizacyjnych ze zbiorczego systemu

kanalizacyjnego Wodoci ągi Sp. z o.o. z siedzib ą w Głuchołazach do

budynków na terenie gminy Głuchołazy w miejscowo ściach Wilamowice

Nyskie, Nowy Świętów, Polski Świętów, Markowice. Nr ref. ZP/01/2012

Numer ogłoszenia: 33877 - 2012; data zamieszczenia:  10.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  "Wodociągi" Sp. z o.o. , ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077

4391932, faks 0774391742.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.wodgluch.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa przyłączy kanalizacyjnych ze zbiorczego

systemu kanalizacyjnego Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach do budynków na terenie gminy

Głuchołazy w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Nowy Świętów, Polski Świętów, Markowice. Nr ref.

ZP/01/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Budowa przyłączy kanalizacyjnych ze

zbiorczego systemu kanalizacyjnego Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach do budynków na terenie

gminy Głuchołazy w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Nowy Świętów, Polski Świętów, Markowice. W

ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane: 1) przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC160 -

244,00 szt. o łącznej długości 5634,7 m 2) studzienki kanalizacyjne - 302,00 kpl. 3) rurociągi tłoczne PE 63 -

91,6 m 4) pompownie przydomowe - 2 kpl. Budowa przyłączy będzie realizowana dwuetapowo: 1) etap I -

wykonanie odcinków kanalizacji wraz ze studniami i pompowniami przydomowymi, 2) etap II - przyłączenie

budynków, po wykonaniu i odbiorze sieci do eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

przedstawiony został w Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących
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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 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.24.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  I. Wadium 1. Wysokość wadium. 1) każdy Wykonawca zobowiązany jest

zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (wadium słownie: pięćdziesiąt 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 (Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był

krótszy niż okres związania ofertą), 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, 3)

postanowienia pkt. III.1.I.2.2) niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej

w pkt. III.1.I.2.1) lit. b) i e), 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
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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, 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.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.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie

zobowiązany wykazać.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy

ci Wykonawcy wspólnie): wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej

jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej
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1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto (bez podatku VAT), z podaniem jej 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 Przejęcia /

Protokołu odbioru (w przypadku podmiotów krajowych), dla podmiotów zagranicznych dokumenty

równoważne. 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. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców

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

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli

kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) na dzień zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten sam kurs Zamawiający

przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie

opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do

walut obcych określony w tabeli kursów A średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli

kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Kursy walut dostępne są pod

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

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie

zobowiązany wykazać.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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): a) wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują lub

będą dysponować 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 budowy - dysponują lub będą dysponować 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
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następujące kwalifikacje: - posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w

budownictwie, w tym 2 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 3.000,00 mb (słownie: trzy tysiące 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 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, b. Kierownik robót sieci wodociągowo-kanalizacyjnych - dysponują

lub będą dysponować 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 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, c. Kierownik robót elektrycznych - dysponują lub będą dysponować

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

elektrycznych i elektroenergetycznych, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: -

posiadać łącznie co najmniej 2 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
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Uwaga: - Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez

Kierownika budowy oraz Kierowników robót, z wyjątkiem przypadków gdy jest to zabronione

przepisami Prawa budowlanego, - 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 (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr

243 poz. 1623 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,

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy - Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 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.3.4) 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 zawodowego bez dat miesięcznych

(wyłącznie rok-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 6 pracowników oraz co

najmniej 2 osoby personelu kierowniczego. 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
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 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 200.000,00 PLN (słownie:

dwieście tysięcy 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, c) posiadać

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset

tysięcy 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. W przypadku, gdy

złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla

celu oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut

obcych określony w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP)

na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten
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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 BZP. Kursy walut

dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy

/kursy.htm

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

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

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót

budowlanych  oraz  liczebności  personelu  kierowniczego  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w

przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,

wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z

przepisami  o  rachunkowości  również  z  opinią  odpowiednio  o  badanym sprawozdaniu  albo jego

części,  a  w  przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania

finansowego  inny  dokument  określający  obroty  oraz  zobowiązania  i  należności  -  za  okres  nie

dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe

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
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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, 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.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w stosunku  do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

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

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

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

albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż  3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć

wraz z ofertą 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)

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) Zamawiający dopuszcza

możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w

następujących przypadkach: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu
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pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zmian

będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 4) wystąpienia

konieczności zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące

się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w SIWZ, 5) zmiany podwykonawców: a) zmiany zakresu

podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą

doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań

technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji

części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie

możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 6) zaistnieje potrzeba

wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, nie będących zamówieniami dodatkowymi w rozumieniu

ustawy Pzp i nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego

wykonania, w szczególności bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry, 7) zmiany dokonane na

podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu

budowy, 8) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona

możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej

przewidzieć, 9) zmiany, które dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo

budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając

zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 10) Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w

przypadku opóźnień wynikających z: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -

wstrzymania robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - konieczne

będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego, -

konsekwencje ewentualnego niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej

umowy, b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. c) wystąpienia warunków atmosferycznych

uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,

dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez

Zamawiającego, d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, e) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były
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w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) odmiennych (ale istotnych do realizacji) od

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych

lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały

ujęte w § 7 ust. 2 wzoru umowy a które są konieczne do wykonania ww. zamówienia. W przedstawionych

przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Przesuniecie

terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez

Zamawiającego, 11) pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT

będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza

możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b)

obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z

nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu

cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3. Wszystkie powyższe postanowienia

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być

wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do

wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.wodgluch.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wodociągi Sp. z o.o. ul.

Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.02.2012

godzina 11:00, miejsce: Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I

piętrze.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wynosi 615.00 PLN. Warunki i

sposób płatności: Płatne za pobraniem pocztowym 615,00 PLN (z podatkiem VAT) (słownie: sześćset piętnaście

złotych) plus koszty przesyłki lub wpłata na konto Zamawiającego i dostarczenie dowodu wpłaty w przypadku

osobistego odbioru SIWZ. Wpłatę proszę dokonać na konto Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. nr rachunku:

09 1050 1504 1000 0023 4709 5719..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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