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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , Antoniów, ul.

Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimka, woj. opolskie, tel. 077 4651980, faks 077 4651550.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z. o. o. ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt VII: Przebudowa i modernizacja stacji

uzdatniania wody w Gminie Ozimek realizowane w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie

gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest

Kontrakt na Projektowanie i wykonawstwo przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w gminie Ozimek w

oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (Żółty), dla następujących zadań: Zadanie 1 - Przebudowa i modernizacja

SUW Częstochowska Zadanie obejmuje przebudowę układu odgazowania i napowietrzania, wymianę rurociągów

zewnętrznych od komory napowietrzania do zbiornika wody napowietrzonej i od zbiornika do SUW, wymianę

orurowania i uzbrojenia filtrów oraz wymianę pomp IIº oraz montaż nowego zestawu do płukania filtrów pompa +

dmuchawa w SUW Częstochowska w Ozimku. W ramach zadania należy wykonać nową rozdzielnię zasilająco-

sterującą z nową lokalizacją jej posadowienia poza strefą pracujących pod ciśnieniem urządzeń wodociągowych,

wraz z niezbędnym zakresem prac remontowo-budowlanych i przystosowaniem stacji do pracy automatycznej z

wizualizacją i zdalnym nadzorem. Rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, a przerwy w jej

pracy nie mogą przekraczać 8 godzin /w trakcie realizacji/ w godzinach nocnych (od godziny 22.00 do godziny 6.00

dnia następnego); każdorazowo należy uzyskać z pisemną zgodę PGKiM na taką przerwę w pracy. Zadanie 2 -

Przebudowa i modernizacja SUW Polna Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji

ujęcia SUW Polna w Ozimku o wydajności Q = 50 m3/h, wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami dla uzyskania

oczekiwanego efektu tj. zakładanej ilości, poprawnego działania systemu oraz jakości uzdatnionej wody zgodnej z

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi. Zakres przebudowy obejmować będzie modernizację ujęcia wraz z likwidacją jednej studni oraz generalną

wymianę urządzeń technologicznych wraz z niezbędnym zakresem prac remontowo-budowlanych oraz

przystosowanie stacji do pracy automatycznej z wizualizacją i zdalnym nadzorem. Rozwiązania projektowe winny

uwzględniać ciągłość pracy stacji, a przerwy w jej pracy nie mogą przekraczać 8 godzin w trakcie realizacji w

godzinach nocnych (od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego); każdorazowo należy uzyskać z pisemną



zgodę PGKiM na taką przerwę w pracy. Zadanie 3- Przebudowa i modernizacja SUW Mnichus Zadanie obejmuje

modernizację SUW Mnichus polegającą na ograniczeniu istniejącej wydajności stacji do 30 m3/h przy zachowaniu

istniejących urządzeń filtracyjnych poddanych remontowi i rozbudowie układu napowietrzania oraz wymiany

pompowni sieciowej stacji na nowy zestaw pompowy. W zakres robót wchodzą ponadto prace remontowo-

budowlane oraz przystosowanie stacji do pracy automatycznej z wizualizacją i zdalnym nadzorem. Rozwiązania

projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, a przerwy w jej pracy nie mogą przekraczać 8 godzin w trakcie

realizacji w godzinach nocnych (od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego); każdorazowo należy uzyskać z

pisemną zgodę PGKiM na taką przerwę w pracy. Zadanie 4 - Przebudowa i modernizacja SUW Biestrzynnik Zadanie

obejmuje przebudowę i modernizację SUW Biestrzynnik wraz z ujęciem wody o wydajności 30 m3/h. W ramach tego

zadania wchodzi modernizacja ujęcia wody, wymiana urządzeń filtracyjnych, wyposażenie układu technologicznego w

nowy układ napowietrzania i odgazowania wody oraz w nowy zestaw pompowy zasilający sieć wodociągową. W

zakres robót wchodzą ponadto prace remontowo-budowlane oraz przystosowanie stacji do pracy automatycznej z

wizualizacją i zdalnym nadzorem. Rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, a przerwy w jej

pracy nie mogą przekraczać 8 godzin /w trakcie realizacji/ w godzinach nocnych (od godziny 22.00 do godziny 6.00

dnia następnego); każdorazowo należy uzyskać z pisemną zgodę PGKiM na taką przerwę w pracy. Zadanie 5 -

Centralna Dyspozytornia w Antoniowie W ramach tego zadania należy doprowadzić do automatyzacji procesów

technologicznych z możliwością w pełni zdalnego i automatycznego sterowania pracą wszystkich istniejących stacji

po ich przebudowie i modernizacji, z wykonaniem w istniejących pomieszczeniach biurowych oczyszczalni ścieków w

Antoniowie Centralnej Dyspozytorni zbierającej wszystkie informacje z SUW Częstochowska, Polna, Mnichus,

Biestrzynnik i Szczedrzyk. Zakres robót obejmuje również: uruchomienie instalacji, próby i szkolenia, usunięcie

wszelkich wad w robotach, jak również wszelkie inne działania, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do

oddania SUW do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Roboty wykonywane będą zgodnie z

Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych

oraz Robót Inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czwarte wydanie angielsko-polskie

niezmienione 2008, w ramach projektu pn. Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w

Gminie Ozimek - Trias Opolski, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

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

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134

ust. 6 pkt 3 u.p.z.p., dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia

zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 71.32.00.00-7, 45.25.99.00-6, 45.31.00.00-3.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.03.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

50.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy



Pzp, jeśli w szczególności wykaże on, że: 1) posiada wiedzę i doświadczenie (w przypadku

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie) Zamawiający wymaga, aby

Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, wykonali w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy, w tym okresie, min. 2 kontrakty polegające na budowie, rozbudowie lub

modernizacji stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej 50 m3/dobę, z których

jeden realizowany był zgodnie z Żółtą Książką Warunków Kontraktowych FIDIC lub w

oparciu o procedury przewidujące jednoczesne zaprojektowanie i wykonanie robót

budowlanych przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz

z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków

zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi

Zamawiającego) - nie spełnia (gdy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. -

dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych

dokumentów).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

Pzp, jeśli w szczególności wykaże on, że: 1) dysponuje odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany

będzie ich łączny potencjał techniczny). Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający

się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie

realizacji zamówienia: a) Projektant branży sanitarnej - posiadający wykształcenie wyższe;

min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej; uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28

kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadający aktualny wpis do właściwej

izby samorządu zawodowego; Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od

daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty. b) Projektant branży

elektrycznej - posiadający wykształcenie wyższe; min. 5 lat doświadczenia zawodowego w

projektowaniu w branży elektrycznej; posiadający uprawnienia budowlane w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów; posiadający aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego; Przez

doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień

do daty składania oferty. c) Projektant automatyk - posiadający co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego w projektowaniu systemów automatyki; d) Kierownik Budowy -

posiadający min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami z zakresu inżynierii

sanitarnej, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy

minimum 2 zadaniach polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji stacji

uzdatniania wody o przepustowości min. 50 m3/dobę, z których przynajmniej jedno

prowadzone było zgodnie z Żółtą Książką Warunków Kontraktowych FIDIC lub w oparciu o



procedury przewidujące jednoczesne zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przez

wykonawcę; posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów; posiadający aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, Przez

doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień

do daty składania oferty. e) Inżynier konstruktor - posiadający min. 5-letnie doświadczenie w

kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym

doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przynajmniej 2

inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o

przepustowości min. 50 m3/dobę, które prowadzone były zgodnie z Żółtą Książką Warunków

Kontraktowych FIDIC lub w oparciu o procedury przewidujące jednoczesne zaprojektowanie

i wykonanie robót budowlanych przez wykonawcę; posiadający uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; posiadający aktualny wpis do właściwej izby

samorządu zawodowego; znajomość języka polskiego, Przez doświadczenie zawodowe

należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty. f)

Inżynier elektryk - posiadający min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami

elektrycznymi, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy

przynajmniej 1 inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji stacji

uzdatniania wody o przepustowości min. 50 m3/dobę; posiadający uprawnienia budowlane w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; posiadający aktualny wpis do właściwej izby

samorządu zawodowego; Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty

uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty. g) Przedstawiciel Wykonawcy -

posiadający wykształcenie wyższe; co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branży

budowlanej; znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną

osobę jednocześnie funkcji więcej niż jednego Eksperta. Wskazane powyżej osoby muszą

posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie

posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić

tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w

kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako

eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać

decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej

Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia

- zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych

nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394 ).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) - nie spełnia (gdy -



z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty nie

potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

Pzp, jeśli w szczególności wykaże on, że: 1) znajduje się w odpowiedniej sytuacji

ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o

realizację przedmiotowego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna

sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości min. 500.000 PLN. b) posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3 mln

PLN. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych

walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg

średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg

formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) - nie

spełnia (gdy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty

dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

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

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest  krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca

wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  roboty  zostały  wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz  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

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 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

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

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

wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

4-8  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania

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

ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania

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

ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu

na  potencjał  innych podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,

przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż 6

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



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

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej  niż 3  miesiące  przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

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

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

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 spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., opisanych szczegółowo powyżej, polega na zasobach innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części

zamówienia, Wykonawca - stosownie do treści art. 26 ust. 2b u.p.z p. - zobowiązany jest do przedłożenia

pisemnego oświadczenia podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Kompletna oferta musi zawierać

oprócz dokumentów wymienionych powyżej: a) formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty, sporządzony na

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia podlegać będzie aneksowaniu w trybie art. 144 ust. 1 ustawy w

szczególności zgodnie z Klauzulą 13.3 Warunków Szczególnych Kontraktu. Zmiany może inicjować każda ze stron



umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis

zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, d) wpływ zmiany na wysokość

wynagrodzenia, e) czas wykonania zmiany, f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, g) konieczność

sporządzenia aneksu do umowy. 5. Procedura wprowadzania Zmian ma również zastosowanie w sytuacjach

opisanych w klauzulach: i. 2.1 [Prawo dostępu do terenu Budowy], ii. 3.5 [Ustalenia], iv. 4.7 [Wytyczenie], v. 4.12

[Nieprzewidywane warunki fizyczne], vi. 4.24 [Wykopaliska], vii. 7.4 [Próby], viii. 8.4 [Przedłużenie Czasu na

Ukończenie], ix. 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], x. 8.6 [Tempo wykonawstwa], xi. 8.9 [Następstwa

zawieszenia], xii. 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia], xiii. 8.12 [Wznowienie Robót],

xiv. 10.3 [Zakłócania Prób Końcowych], xv. 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], xvi. 16.1 [Uprawnienie

Wykonawcy do zawieszenia Robót], xvii. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego], xviii. 19.4 [Następstwa siły

wyższej], xix. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.pgkim.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina

09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Powstańców Śląskich 54 w Antoniowie, 46-040 Ozimek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

Europejskiej: Zadanie pn.: Kontrakt VII: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Ozimek

realizowane jest w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie

Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


