
Ozimka: Kontrakt XI: Rozbudowa w ęzła stabilizacji osadów po ściekowych

na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie -

adaptacja istniej ących osadników Imhoffa na Komor ę Tlenowej Stabilizacji

Osadu

Numer ogłoszenia: 24394 - 2015; data zamieszczenia: 03. 02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 zamawiaj ącego:  www.pgkim.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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 zamawiaj ącego:  Kontrakt XI: Rozbudowa węzła stabilizacji osadów

pościekowych na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie - adaptacja istniejących

osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest

zaprojektowanie i rozbudowa węzła stabilizacji osadów pościekowych na terenie mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni ścieków w Antoniowie - adaptacja istniejących osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej Stabilizacji

Osadu, w tym: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: kompletnego Projektu

Budowlanego, projektów wykonawczych, projektu organizacji robót, dokumentacji i opracowań wymaganych przez

prawo ochrony środowiska oraz wszelkich innych dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli

będzie wymagane) i pozwolenia na użytkowanie; 2) adaptacja istniejących osadników Imhoffa na Komorę Tlenowej

Stabilizacji Osadu; 3) wykonanie robót rozbiórkowych; 4) wykonanie niezbędnych obiektów, sieci, instalacji i

infrastruktury towarzyszącej; 5) dostarczenie i montaż urządzeń i wyposażenia; 6) rozruch mechaniczny, elektryczny i

technologiczny instalacji wraz ze szkoleniem obsługi;.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6 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.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 74.23.20.00-4, 74.23.23.20-3, 74.14.21.20-3, 74.14.21.10-0,

45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5.

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,



FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

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

wysokości:20.000 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy 00 100 złotych. Forma wadium.Wadium może być wniesione w

następujących formach:a) 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 (Dz. U. z

2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).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 udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją,c) kwotę gwarancji,d) termin ważności gwarancjie) zobowiązanie gwaranta do:zapłacenia

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego

ofertę wybrano:odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,a

także w przypadku, gdy Wykonawca:w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym,

że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Postanowienie

pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e).3. Miejsce i sposób wniesienia

wadium.1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank

Spółdzielczy w Leśnicy Oddział Ozimek nr rachunku: 87890710502004300034500001. Do oferty należy dołączyć

kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych

przez u.p.z.p formach należy złożyć w: oryginał wraz z oryginałem oferty (nie spięte z ofertą). 4. Termin wniesienia

wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 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. W

wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest

warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia

wadium przez Wykonawcę.5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w

art. 46 u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana:odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3)zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w

art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

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

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

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące

warunki udziału w postępowaniu (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w



postępowaniu wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie): posiadać uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące

warunki udziału w postępowaniu : posiadać wiedzę i doświadczenie (w przypadku wspólnego

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

będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia). Zamawiający wymaga, aby

Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykonali zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównanym z niniejszym zamówieniem tj.

polegającej na remoncie/budowie/przebudowie obiektów oczyszczalni ścieków o wartości co

najmniej 800 tys. zł brutto. Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga,

aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wskazali w wykazie

robót budowlanych oraz złożyli dowody dotyczące robót budowlanych, potwierdzające

spełnianie przez Wykonawcę postawionego przez Zamawiającego warunku. Dowodami, o

których mowa powyżej są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o

którym mowa w pkt 1; W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie robót

budowlanych, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku

przedkładania dowodów, dotyczących tych robót. 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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą dysponować

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: min. 3 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 Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b)Projektant branży elektrycznej - posiadający:min. 3 lata doświadczenia zawodowego w

projektowaniu w branży elektrycznej;uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

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



ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz.

1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c)Projektant branży konstrukcyjno-

budowlanej, - posiadający:min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży

konstrukcyjno-budowlanej;uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

d)Kierownik Budowy - posiadający:min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami

związanymi z budową, przebudową i modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków, w tym

doświadczenie na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora

nadzoru;uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do

kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

e)Inżynier elektryk - posiadający: min. 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami

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

inspektora nadzoru;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 Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

f)Inżynier automatyk - posiadający: min. 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami z

branży akpia, 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 Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów;g)Przedstawiciel Wykonawcy - posiadający wykształcenie wyższe; co najmniej 5

lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej. Przez doświadczenie zawodowe

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

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. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na

podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo

do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii



Europejskiej (Dz. U. 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 waru nku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą znajdować się w

odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich

łączne dysponowanie odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową) tj. posiadali środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500 tys. zł. 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. 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 MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót  budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w  sposób należyty  oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

określenie robót  budowlanych,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę  w  wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Co najmniej jedna robota budowlana w zakresie porównanym z niniejszym zamówieniem tj. polegająca na

remoncie/budowie/przebudowie obiektów oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 800 tys. zł brutto;

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 do 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  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  wystawioną nie wcześniej niż 3



miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

inny dokument,  dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej który w wystarczający sposób potwierdza

spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku;

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

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Kompletna oferta musi także zawierać: a) formularz 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, 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, d) dowód wniesienia wadium

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Gwarancja jakości - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie

wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas

trwania tych niesprzyjających warunków, b) konieczności zlecenia robót zamiennych, c) sytuacji niemożliwej do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. d) zaistnienia siły wyższej; e) przestojów

i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których

uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub

zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 3) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających

zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących

skutkować koniecznością zlecenia robót zamiennych, tj.: a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne,

które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych; b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy

Nadzoru Budowlanego; c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed

przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony

konserwatora zabytków; d) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami

podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy; e) zmiany uwarunkowań prawnych i

formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich; f) konieczność zrealizowania umowy przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4)

Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez

Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy

jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Zmianie nazwy, adresu firmy,

spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 6) Zmianie formy

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp. 7) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2. Wszelkie zmiany i

uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. 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 Kontraktu, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody. 4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.pgkim.ozimek.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo Gospodarki

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

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.02.2015 godzina

09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul.Powstańców Śl. 54, 46-040

Ozimek, Sekretariat , pok 29.



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:  Zamówienie 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..

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

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

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


