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Ozimka: Poprawa gospodarki wodno*5ciekowej na obszarze Gminy

Ozimek - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami w m.
Chobie i Grodziec

Numer ogloszenia: 340344 - 2012i dala zamieszczenia: 1'l.09.2012

OGT OSZENIE O ZAMOWIENIU - robotv budowiane

Zamieazczanie ogloszenia: obowiqzkowe.
ogloszenle dotycry: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

l. l) NAZWA I ADRES: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , Antonidw, ul.
Powstaic.w Siqskich 54, 46-040 Ozimka, woj. opolskie, tel. 077 4651980, faks 077 4651550.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: lnny: Sp6lka z o.o. ze 100% udzjalem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

[.i) oKRESLENTE pREDMroru zAir6wrENrA
11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu ptzez zamawiajqcego: Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej na
obszaze Gminy Ozimek - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami w m. Chobie i Grodziec.
ll.t.2) Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane.
11,1.3) Okre6lenie przedmiotu oraz wielko6cl lub zakresu zam6wlenia: Przedmiotem niniejszego
zam6wienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowo6ci Chobie, realizowane w ramach paojektu
wsp6lfinansowanego z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zakres prac obejmuje: -

wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ok. 2,4 km, - wykonanie kanalizacjj sanitarrcj tlocznej - ok. 2,78
km, - wykonanie pr 'lqczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 2,15 km - wykonanie przyhc4 kanalizacji
sanitarnej tlocznej - 0,3 km Szczeg6lowy zakres p€c zostal opisany w Czesci lll SI\ Z - Opis pzedmiotu
zam6wienia..
ll.l.4) Cay pzewiduje sie udzielenia zam6wiei uzupelniaiecych: tak.

OkreJlenie pJzedmlotu oraz wielko6ci lub zakre6u zam6wied uzupelniajqcych
Zamawiajqcy przewiduje ntozliwoso udzielenia zarn6wiei @upelniajqcych, o K6rych rnowa w art.
134 ust. 6 pkt 3 u.p.z.p., dotychczasowemu Vwkonawcy rob6t budowlanych, w okresie 3 lat od
udzielenia zam6wienia podstawowego, stanowiacych nie wiecej niz 50% wartosci zam6wienia
podstawowego.

fl.l.5) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24-00-6, 45.31.00.00-3, 45.23.31.40-2.
11.1,6) Czy dopuszcza si9 zlo2enie oferty czesciowei: nie.
ll.'1.7) Czy dopuszcza sie zlo2enie oferty wariantowei: nie.

.2) CZAS TRWAN|A ZAMOWENTA LUB TERiT N \ryyKoNANtA: Zakohczenie: 30.10.20,13.

SEKGJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMtCZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

.t) wADtuM
Informacia na temat wadium: Vwkonawca zobowiqzany jest zabezpieczyc swe ofertg wadium w wysokosci:
100.000,00 PLN slownie: sto tysiecy zlotych 00 groszy. Wadium moze byd wniesione w nastepujecych
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formach:pieniqdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach sp6hzielczej kasy ovczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiezaniem pienieznym,gwarancjach
bankowych,gwarancjaoh ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia I listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju przedsiebiorczosci (Dz
U. z 20O7r. Nr 42, poz.275 z p62n. zm.). W przypadku skladania przez \ rykonawce wadium w formie
gwarancji, gwarancja powinna by6 spozEdzona zgodnie z obowiEzujqcym prawem i winna zawrerac
nastepujqce elementy: nazwe dajecego ztecenie (Wkonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajqcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzietaiEcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie
wierzytelno6ci, kt6ra ma byC zabezpieczona gwarancjq,kwote gwarancji,termin waznosci gwaranqr,
zobowiqzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji na pieMsze pisemne Zqdanie Zamawiajqcego
zawierajqce osjwiadczenie, i2 Vvykonawca, kt6rego ofertq wybrano: odrbwil podpisania umowy na warunkach
okre6lonych w ofercie, lub nie wni6sl zabezpaeczenia nalezytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stalo
sie niemozliwe z przyczyn lei4cych po stronie Vvykonawcy,a tak2e w przypadku, gdy \&Vkonawca:w
odpowiedzi na wearanie, o kt6rym mowa w ad. 26 ust. 3 ustawy prawo zamowiei publicznych, nie zto2yl
dokument6w lub o6wiadczei, o kt6rych mowa w art. 25 ust. i, lub pelnomocnictw; chyba 2e udowodni, 2e
wynika to z pzyczyn nieleiqcych po jego stronie. postanowienie pkt. j 1.2.2) stosuje sie r6wnie2 do poreczei,
okre6lonych w pK f1.2.1) b) i 11.2.1) e). Miejsce i spos6b wniesienja wadium: Wadium wnoszone w pienjadzu
nalezy wplacid przerewem na nastepuiEcy rachunek zamawiaiqcegoi Bank sp6ldzielczy w Lesnicy o/ozimek nr
rachunku: 87 8907 1050 2004 3000 3450 0001. Do oferty natezy dotqczy6 kopiq polecenia przelewu,
potwierdzona za zgodnoSC z oryginalem. Za skuteczne wniesienie wadium w pienjqdzu, Zamawi4qcy u'l.a2a
wadium, kt6re w oznaczonym terminie (przed uptywem terminu skladania ofert) znajdzie sie na koncie
Zamawiajqcego - data Lznania rachunku Zamawiajecego. \A/adium wnoszone w innych dopuszczonych przez
u.p.z.p formach nale4/ zlozyew. oryginalwtazzoryginatem oferty, kopie wraz z kopiq oferty.
lll.2) zA|-rcz{l

Czy przewiduje siQ udziglenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nje
I .3) WARUNKT UDZAT U W POSTEPOWAN|U ORAZ OptS SPOSOBU DOKONYWANTA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNK6W

lll. 3.1) uprawnienia do wykonywania okrestonej dzia+atnosci lub czynno6ci, iereti p.zepisy
prawa nakhdaiq obowiezek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelnianla tego warunku

\ l,konawcy ubiegajqcy si9 o udzielenie niniejszego zam6wienia muszq spelniac
wafunki udzialu w postqpowaniu (celem potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w
postepowaniu wykomwcy zobowiqzani sq zlo2y6 oswiadczenie o spelnianiu warunk6w
udziafu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg wzoru stanowjqcego
Zalqcznik nr 2 do tDV\4 tj_ posiadad up€wnienia do wykonywania okre6tonej
dzialalnoSci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajq obowiqzek ich posiadania.
Ocena spetniania przedstawionych powy2ej warunk6w zostanie dokonana w9 formuv
spelnia - nie spelnia.

lll.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oc6ny spelniania tego warunku

\,/Vkonawcy ubiegajEcy sie o udzielenie niniejszego zam6wienia muszq spetniad
warunki udzialu w postepowaniu (celem potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w
postepowanju wykonawcy zobowiqzani sq zlozy6 oswiadczenie o spetnianiu warunkdw
udzialu w postgpowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg wzoru stanowiqcego
Zahcznik nr 2 do lDW, tj.posiadad wiedzQ i doswiadczenie (w przypadku wsp6lnego
ubiegania sie dw6ch lub wiecej Vvykonawc6w o udzielenje niniejszego zam6wienia,
oceniana bgdzie ich lqczna wiedza i doSwiadczenie) Zamawiajqcy wymaga, aby
Wkonawcy ubiegajqcy siQ o realizacjg pzedmiotowego zam6wienia, wykonali w
okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a ie2eli okres
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prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie
obejmujqce budowe sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci min. 5 km . Celem
potwierdzenia spelniania tego warunku \llykonawcy zobc, iqzani se Aohle wykaz
wykonanych rob6t w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i
doswiadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i warto6ci, daty i miejsc€ wykonania
(zgodny z wzorem stanowiqcym Zahcznik nf 6 do IDVU oraz zahczyc dokumenty
potwierdzajqce, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sruki budowlanej i
prawidlowo ukoiczone. Ocena spelnianja przedstawionych powyzej warunk6w zostanje
dokonana wg formuv spetnia - nie spelnia.

lll.3.4) Oeoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis gposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

ZarEwiajqcy wymaga, aby Vwkonawcy ubiegajqcy siQ o reatizacje przedmiotowego
zam6wienia, dysponowali nastqpujqcymi osobami w trakcie realizacji zam6wienia:
Kie.ownik Budowy - posiadajqcy nastepujece doswiadczenie i kwalifikacje:min. 2-letnie
doswiadczenie w nadzofowaniu lub kierowanju robotami z zakresu inzynierii sanitarnej,
w tym doswiadczenie na stanowisku kierownika rob6t, kierownika budowy lub
inspekto€ nadzoru sieci kanalizacyjnej; uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie co najmniej 6ieci wodociqgowych i
kanauzacyjnych zgodnie z Rozporzqdzeniem lvunistra Transportu i Budownictwa z dn.
28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowtane, kt6re
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiqzujAcych pzepisow, aktualny wpis na
liste cztonk6w wlasciwej lzby samorzqdu zawodowego. przez doswiadczenie
zawodowe nale2y rozumied okres od daty uzyskania stosownych uprawnieh do daty
skladania oferty. Kierownik rob6t drogowych - posiadajqcy nastepujqce dosjwiadczenie
i kwalifikacje: min. 2-letnie doswiadczenie w nadzorowaniu jako inspeldor nadzoru rob6t
drogowych lub w wykonawstwie rob6tjako kjerownik fob6t drogowych; uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej zgodnie z
Rozporzqdzeniem Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sp.awie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub
odpowiadajece im wa2ne uprawnienia budowlane, kt6re zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiqzujqcych przepis6w; aktualny wpis na tiste czbnk6w wlasciwej lzby
samorzEdu zawodowego. Przez doswiadczenie zawodowe nalea/ rozumiec okres od
daty uzyskania stosownych uprawniei do daty skladania oferty. In4/nier elektryk -
posiadajqcy nastepujqce doswiadczenie i kwalifikacje:min. 2letnie doswiadczenie w
nadzorowaniu jako inspektor nadzoru rcb6t elektrycznych lub w wykonawstwie rob6t
jako kierownik rob6t elektrycznych; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci i urzqdzen ebKrycznych i
etektroenergetycznych zgodnie z Rozpozadzeniem Ministra Transportu i Budowntcwa
z dn. 28 kwietnia 2006 foku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) tub odpowiadajqce im wazne up|awnienia
budowlane, K6re zostaty wydane na podstawje wczesniej obowiqzujqcych przep|sow;
posiadajEcy aktuatny wpis do wlaSciwej izby samorzqdu zawodowego; aktualny wpis
na listq czlonk6w wlasciwej lzby samoEqdu zawodowego. pzez doswiadczenie
zawodowe nalezy rozumiee okres od daty uzyskania stosownych uprawnief do oary
skladania oferty. Wskazane w osoby muszq posiada6 biegtq znajomosdjezyka
polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadajE bieglej znajomosci jezyka
polskiego V'rykonawca jest zobowiqzany zapewnie 0umacza(y) jQzyka polskiego,
zapewniajqcego stale, biegle i fachowe ttumaczenie w kontaktach miedzv
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Zamawiajqcym a Wykonawcq, na okres idla potrzeb realizacji umowy llekrod

Zamawiajqcy wymaga okreSlonych uprawniei budowlanych na podstawie aktualnie

obowiezujqcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp6 . zm.),tozumie przez to r6wniez odpowiadajqce im
wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiqzujqcych
przepisow prawa lub odpowiednich przepisow prawa paistw czlonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Sz/vajcarskiej lub pahstw czlonkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Fhndlu (EFrA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodafczym, kt6rzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawod6w
regulowanych lub okrcSlonych dziafalno6ci, jezeli te kwalifikacje zostav uznane na
zasadach pzewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uzmwania
kwalifikacji zawodowych nabytych w palEtwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 63, poz. 394). Celem potwierdzenia wymaganego warunku \ lykonawcy muszq
zlo4d: wykaz os6b (zgodny z wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 4 do niniejszej lDW,
ktdre bQdq uczestnczyo w wykonywaniu zam6wienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksralcenia niezbqdnego do wykonania
zam6wienia, a tak2e zakresu wykonywanych pzez nie crynnoScioraz informacjq o
podstawie dysponowania tymi osobami; oswiadczenie, 2e osoby, kt6re bedq
uczesiniczyi w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq wymagane uprawnienia (zgodne z
wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 5 do niniejszej IDW). Ocena spelniania
pzedstawionych powyzej warunk6w zostanie dokonana wg formuv spelnia - nie
spelnra.

lll.3.5) Sytuacia ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego wa,unku

Zan€wiajqcy wymaga, aby Vwkonawcy ubiegajqcy sig o realizacje przedmiotowego
zam6wienia znajdowac sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej ifinansowej (w
przypadku wsp6lnego ubiegania siQ dw6ch lub wiQcej Wykonawc6w o udzielenie
niniejszego zam6wienia, oceniana bgdzie ich lqczna sytuacja ekonomiczna i
finansowa).Zamawiajqcy wymaga, aby \Arykonawcy ubiegajqcy sie o realizacjQ
przedmiotowego zam6wienia:posiadali Srodki finansowe lub zdolno66 kredytowq w
wysokosci min. 1 mln zl. Celem potwierdzenia spelniania tego warunku \&ykonawcy
musza pzedl'rzyd informacje banku lub sp6ldzielczej ka6y oszczednosciowo-
kredytowej, w kt6rych Vvykonawca posiada rachunek, potwierdzajqcq wysokosc
posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolnosd kredytowq \&ykonawcy na kwote
wskazanq powyzej, wystawionq nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu
skladania ofen. Je2eli Vwkonawca, wykazujqc spelnianie wafunkl, o kt6rym mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., opisanego w pkt 9.9.3)lit.a) IDW polega na zdolnosciach
finansowych innych podmiot6w na zasadach okreslorych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p.,
wymaga sie pzedlo2enia informacji, o kt6rej mowa powyzej, dotyczqcej tych
podmiot6w; posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiqzar€j z przedmiotem zam6wienia na kwote min. 2 mln
PLN. Celem potwierdzenia spelniania tego wafunku \ /Vkonawcy muszq przediozyd
oplaconq polise, a w przypadku jej braku - inrry dokument potwierdzajEcy, 2e
\&Vkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia, na kwote wskazanq powyzej. Ocena
spelniania przedstawionych powyzejwafunk6w zostanie dokonana wg fofmuly spelnia _
nie spelnia.

t.4) TNFORMACJAO OSW|ADCZEN|ACH LUB DOKUMENTACH, JAKTE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKoW UDZALU W POSTEPOWANIU
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ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA POOSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lll.4.'l) W zakresie wykazania spelniania paez wykonawce warunk6w, o K6rych mowa w art,
22 ust. I ustawy, opr6cz oswiadczenia o spelnieniu warunk6w udzialu w postepowaniu,

nale2y przedloiyc:
. wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbQdnym do wykazania spelniania warunku

wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piqciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu, a
je2eli okres prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, 2e
roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoiczone

. wykaz os6b, kt6re bQdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolq jakosci lub kierowanie fobotami
budowlanymi, wraz z inforrnacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz infomacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami

. oswiadczenie, 2e osoby, kt6re bedE uczestniczyd w wykonylvaniu zam6wienia, posiadaje
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich upaawnieh

. informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczednoscjowo-kredytowej, w kt6rych
wykonawca posiada .achunek, potwierdzajecq wysokosC posiadanych Srodk6w
finansowych lub zdolnos6 kredytowq wykonawcy, wystawionq nie wczesniej niz 3
miesiqce przed u8wem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert

. oplaconq polisg, a w przypadku jej bfaku inny dokument potwierdzaiqcy, 2e wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialatnosci
zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia

Wykonawc€ powolujqcy sig pfzy wykazywaniu spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu na
zdolnoso finansowq innych podmiot6w, przedkfada informacje banku lub sp6ldzietczej kasy
oszczedno6ciowo-kfedytowej, dotyczqcq podmiotu, z kt6rego zdolnosci finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajqcq wysokosc posiadanych pzez ten podmiot
Srodk6w fimnsowych lub jego zdolnos6 kredytowq, wystawionq nie wczesniej ni2 3 miesjqce przed
u8wem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia albo skladania ofert.
lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodtegania wykluczeniu na podstawie art, 24 ust. I
ustawy, naleiy peedloiyc:

. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktuahy odpis z w+a6ciwego rejesiru, je2eti odrQbne przepisy wymagajq wpisu do
rejeshu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. .l pkt
2 ustawy, wystawiony nie wczesniej nZ 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
skladania ofe(, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. .1

pkt 2 ustawy

. aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika uzQdu skarbowego potwjerdzajace, Ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatk6w lub za6wiaclczenie, Ze uzyskal
przewidziane prawem arolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu _ wystawione nie
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wczesniej niz 3 miesiqce przed upvwem terminu sk+adania wniosk6w O dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wenia albo skladania ofert

aktualne zaswiadczenie w+a6ciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub Kas,
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce, ze wykonawca nie zalega z
oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne ispoleczne, lub potwierdzenie, 2e
uzyskal przewidziane prawem a/volnienie, odaoczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
p+atnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie
do udzialu w postQpowaniu o udzielenje zam6wienia albo skladania ofert

aldualnq inforrnacje z Krajowego Rejestru lcrnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust
'1 pkt 4-8 ustawy, wystawionq nie wczesniej ni: 6 miesigcy przed uplywem termin-
skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzjelenie zam6wienia
albo sktadania ofert

aktualnq infoamacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre5lonym w art. 24 ust.
1 pkt I ustawy, wystawionq nie wczesniej niz 6 miesiecy pEed uplywem termin-
skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia
albo skladania ofert

. wykonawca powolujqcy siQ przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzjalu w
postepowaniu na potencjat innych podmiot6w, kt6re bedq braly udzial w realizacji czQsci
zam6wienia, przedklada takze dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakrese
wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I.4.2.

lll.4.3) Dokur€nty podmiot6w zagranicznych
Jezeliwykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej polskiej,
przedk+ada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce zamieszkanja
potwierdzajecy, 2e:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej ni2 6
miesiecy przed uplf,vem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udlalu w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

. nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo 2e @yskal przewidziane prawem a/volnienie, odroczenie lub rozloanie na
raty zaleg,lych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decy4i wta6ciwego organu
- wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce pzed uplywem terminu skladania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert

. nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania sje o zam6wienje - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy pzed uplt'wem terminu skladania wniosk6w o dopuszczene do
udzalu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego oeanu sqdowego tub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym w
ad. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesnaej ni2 6 miesiQcy przed ugwem terminu
skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia aDo
sk+adania ofert - albo oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sqdowym,
administracyjnym albo ofganem samoEqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednjo
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
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zamieszkania, jezeliw miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia

lll.7) Cry ogranicza siq moiliwo66 ubiegania sie o zarn6wienie publiczne lylko dla wykonawc6u u
kt6rych ponad 50 % p.acownik6w stanowiq oaoby niepelnoaprawne: nie

SEKCJA lV: PROCEDURA

tv.1) TRYB UDZELENTA ZAMoW|EN|A
lV.l.l) Tryb udziolenia zam6wienia: pEetarg nieograniczony.
IV.2} KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2,1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
1V.2.2) Cry przeprowadzona bedzie aukcie elektroniczna: nie.
tv.3) ztraNA uMowY
Czy pdewiduie si9 igtotne zmiany poslanowieti zawa ei umowy w stosunku do tresci oforty, na
podstawie kt6rei dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowiei umowy oraz okreslenie warunk6w zmian
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiajqcy pzewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do tfeSci oferty
wykonawcy, Pzewiduje siQ zmiany umowy polegajqce na: Lkasadnionym pzedlu2eniu terminu realizacji umowy
w razie wystqpienia:warunk6w atmosferycznych uniemozliwiajqcych kontynuowanie rob6t, jednak nie dtu2ej, niz
o czas trwania tych nie sprzyjajqcych warunk6w; koniecznosci udzielenia zam6wienia dodatkowego; sytuacji
niemo2liwej do przewidzenia w chwilazawarcia umowy, a majqcej wptylv na realizacjQ rob6t; zajstnienia sily
wyzszej;przestoj6w i opoznien zawinionych przezZarnawi?j)qcego; Zmianie powszechnie obowiezujqcych
przepisow prawa, kt6rych uchwalenie lub zmiana nastqpity po dniu zawarcia niniejszej urnowy, a z kt6rych
tre6ciwynika koniecznosd lub zasadnose wprowadzenia zmian, rnajqcych wp|yw na .ealizacje umowy;
zaistnieniu okoliczncsci Lzasadniajqcych zmianQ niniejszej umowy, ld6rych wystqpienia nie mozna byto
przewidziec na etapie zawierania umowy, m. in.:nieujQte (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, kt6re nie
zostalo LMzglednione na mapach do cel6w prcjektowych:dvia4ane zzelrzymaniem rcb6t przez Uzedy Mdzoru
Budowlanego;zwiqzane z odkryciem w gruncie pzedmiot6w niemozliwych do zidedtyfikowania przed
pzystqpieniem do rob6t budowlanych, takichjak m. in. glazy, niewybuchy, peedmioty wymagajqce ochrony
konseMatora zabytk6w;ariqzane z ewentualnymi pomylkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwiqzanych z niq przedmiarach rob6t na podstawie, kt6rej reatizowana jest inwestycja co powoduje
konieczno66 zlecenia rob6t dodatkowych lub zamiennych; wynikajqce z koniecznosci dokonywanta zmEn w
projektach wykonawczych brartowycht wynikajqce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak koli4e z innymi
urzqdzeniami podziemnymi, powodujEce zniszczenja, uszkodzenia, wymagajqce naprawy; j. w. w przypadku
wystqpienia rob6t zamiennych; zmiany (Marunkowah prawnych i formalnych reatizacji umowy spowodowanych
dzialaniem os6b trzecich; koniecznosd zfealizowania umowy przy zastosowaniu innych roa /iqzai technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiqzujqcego prawa. Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane
zmianq formy organizacyjno-prawnej, peeksaabeniem lub polqczeniem z innq firmq. Zmianie formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciEglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci, na zasadach okfe6lonych w art. 149 ustawy pzp.Zmianie dokonanej m podstawie art. 23 pkt 1
ustawy Prawo budowlane, zmianie w rczlviqzaniach projektowych, jezelisq one uzasadnione koniecznoscia
zwiekszenia bezpieczehstwa fealizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu buclowy.zmianie dokonanej
na podstawie art. 20 ust. '1 pkt 4 lit. b) ustawy prawo budowlane - uzgodniona mo2tiwo66 wprowadzenia
roariqzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownjka budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoricznosciami
zaistnialymi w trakcie realizacji rob6t budowtanych, kt6rych nie mozna bylo wczesniej peewidzie6. zmianie
dokonanej podczas wykonywania rob6t i nie odstepujqcej w spos6b istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunk6w pozwolenia na budowQ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy pfawo budowlane i dokonanejzgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajqc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane.
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Zmianie wynagrodzenia Wkonawcy w pzypadku zmiany pzez ustawodawce pzepis6w dotyczqcych stawki
procentowej naleznego podatku vAT. zamawiaiqcy przewiduje r6wniez mozliwosc dokonania zmian i @upetnien
w niniejszej umowie, kt6re nie stanowiq istotnych zmian postanowiei njniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru \4rykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycjq art. i44 ustawy pzp),
z tym zastze2eniem, i2 zmiany te wyrEgajq zgody \ /ykonawcy i nie bQdq mruszad naczelnych zasad
udzierania zam6wien pubricznych, a w szczeg6rnosci uczciwej konkurencji ir6wnego traktowania wykonawcow
ofazzmieniad zakresu i przedmiotu zarn6wienia Orazjego warunk6w ike66 oferty.Wszelkie zrniany i
@upelnienia kesci umowy rll)gq byC dokonywane wyqcznje za zgodq obydwu skon i stosownie @asadnione,
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.Zmiany mo2e inicjowad kaZda ze stron umowy wylacznie w
formie pisemnej, okreslajqc warunkijej dokonania, biorqc pod uwagQ w szczeg6lnosci: opls zmlany,
uzasadnienie zmiany,kos, zmiany ispos6bjego wyliczenia,wplyw zmiany na wysokosc wynagroozenE,czas
wykonania zmiany, wpvw zmiany na termin zakohczenia Kontraktu. Wszystkje powyhze postanowienia
stanowiq katalog zmian, na kt6re zamawiaiqcy mo2e wytazi' zgode, nie stanowiq iednoczesnie zobowiazania
do wyrazenia takiej zgody. Pozostale kwestie odnoszqce sie do umowy uregulowane sa w czgsci ll SIWZ.
rv.4) TNFoRMACJE AOMTNTSTRACYJNE
1V.4,1) Adres strony intemetowej, na kt6rejiest do€tqpna specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia: www.pgkim.ozimek.pl
Specyfikacie istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyskad pod adresem: przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i lvlieszkaniowej Sp. 2 o.o_, Antoni6w ul.powstaic6w Sl. 54, 46_040 Ozimek.
IV.4.4) Termin skladania wniosk6w o dopuszczgnie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 01.10.2012
godzina 09:00, miejsce: PrzedsiQbiorstwo cospodarki Komunalnej i lltieszkaniowej Sp. z o_o., Antoni6w
ul.Powstaic6w St. 54, 46-040 Ozimek, pok. nr 29.
1V.4.5) Termin zwiqzania oforta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
lV.4.l6) Informacie dodatkowo, w tym dotyczqce finansowania prqektu/programu ze Srodk6w Unii
Europeiskiej: Zadanie realizowane w ramch projektu wsp6lfinansowanego pzez Unie Europejskq w ramach
Programu Roz,voju Obszar6w Wejskich na lata 2OO7 - 2013..
lV.4.l7) Cry przewiduie 6ie uniewa2nienie postepowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku
niepnyznania 6rodk6w pochodzqcych z bud2otu Unii Europej8kiei oraz niepodlegaiqcych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez parbtwa czlonkovGkie Europeiskiego porozumienia o Wolnym
Handlu {EFTA), kt6re miary by6 przeznaczone na sfinansowanie calosci rub cze6ci zam6wienia: nie
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