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

www.zwikstrzelin.pl

Strzelin: Kontrakt pn. Renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej w

Strzelinie

Numer ogłoszenia: 23708 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie , ul. Brzegowa 69A, 57-100

Strzelin, woj. dolnośląskie, tel. 071 7962900, faks 071 7962929.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zwikstrzelin.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt pn. Renowacja kanałów kanalizacji

sanitarnej w Strzelinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (renowacji) kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strzelin, woj.

dolnośląskie. Modernizacja zostanie przeprowadzona w następujących ulicach: 1) ul. Wojska Polskiego - ul.

Staromiejska - Przepompownia (ul. Brzegowa), 2) ul. Sienkiewicza, 3) ul. Bolka I Świdnickiego - Kilińskiego.

Szacowana długość sieci przeznaczona do renowacji wynosi około 2,420 km, w tym około 56 studni. Średnice

kanałów przeznaczonych do renowacji są następujące: od 200 do 800 mm , 260x380 mm (kanały jajowe) W

ramach Kontraktu należy wykonać projekt Robót oraz na jego podstawie (po zatwierdzeniu przez Inżyniera

Kontraktu i Zamawiającego) kompleksowe roboty mające na celu zmodernizowanie istniejących sieci

kanalizacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót i uzyskaniu kompletu decyzji

koniecznych na etapie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych wynikających z opisu przedmiotu

zamówienia. Modernizacja sieci kanalizacyjnej obejmuje rurociągi, studnie oraz kanały boczne kanalizacyjne w

zakresie montażu profili kapeluszowych (wszystkie przyłącza nie wpinane do studni) i krótkich rękawów tzw.

pakerów (dla przyłączy wpiętych do studni). Profile kapeluszowe i pakery będą montowane tylko na czynnych
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odgałęzieniach. W zakres Robót nie wchodzi montaż profili kapeluszowych na istniejących trójnikach, które są

zamknięte (nieczynne). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programie

Funkcjonalno-użytkowym PFU-1 część opisowa, PFU-2- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW),

PFU-3 - część informacyjna. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia Robót w Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Strzelinie lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we

Wrocławiu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający, zgodnie z art. 67, ust. 1. pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego

i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 71.32.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.13.00-1,

45.23.32.00-1.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

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 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 groszy) 13.2 Forma wadium. 1) Wadium może być

wniesione w następujących formach: a) 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 (tekst jednolity 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, być

bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalna

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, część zamówienia której zabezpieczenie dotyczy, b)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą), e) bezwarunkowe i nieodwołalne

zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach
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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 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw; chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn

nieleżących po jego stronie. 3) Postanowienia pkt 13.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych

powyżej w pkt. 13.2.1)b) i 13.2.1)e). 13.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PKO BP I. o/Wrocław, nr rachunku: 49

1020 5226 0000 6702 0019 3144. Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w

innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego poprzez

dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty a kopii do kopii oferty. 13.4 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. 13.5 Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie

wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 13.6 Utrata wadium. 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.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)

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.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje skonkretyzowanego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia

przedmiotowego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna

Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną polegającą

na modernizacji/renowacji sieci kanalizacyjnej o długości minimum 1,5 km metodą bezwykopową

rękawa utwardzonego. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są

przedłożyć odpowiednio: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, 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 (robót w zakresie sprecyzowanym w punkcie 9.1.2 których

wykazania żąda Zamawiający), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami o których mowa powyżej są: poświadczenie (dokument wystawiony przez odbiorcę

świadczenia wykonawcy np. referencje); w przypadku zamówień na roboty budowlane mogą to być

inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać poświadczenia np. protokół odbioru); 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 razie konieczności, szczególnie gdy

złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego

dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,

zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty

budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych

informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Ocena spełniania warunków udziału

zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty, oświadczenia, wykazy

potwierdzają wymogi Zamawiającego) - nie spełnia (gdy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3

u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty, oświadczenia, wykazy nie potwierdzają spełniania warunków

lub brak jest tych dokumentów, oświadczeń, wykazów).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje skonkretyzowanego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia

przedmiotowego warunku w części dotyczącej dysponowania potencjałem technicznym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający

uzna Wykonawcę, który wykaże, iż dysponuje następującymi osobami (specjalistami):

a)Przedstawiciel Wykonawcy - posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata

doświadczenia zawodowego w zarządzaniu inwestycjami związanymi z uporządkowaniem gospodarki

ściekowej, w tym co najmniej zarządzanie 1 zadaniem inwestycyjnym obejmującym

renowację/modernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową. b)Kierownik Budowy -

posiadający: min. 4 lata doświadczenia w kierowaniu robotami z zakresu inżynierii ściekowej;

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
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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; c)Inżynier budowy - posiadający: min. 3 lata

doświadczenia zawodowego z zakresu inżynierii ściekowej, w tym doświadczenie w realizacji robót

budowlanych związanych z modernizacją (renowacją) sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi

rękawa utwardzonego przy użyciu żywic poliestrowych. d) Projektant branży sanitarnej posiadający:

min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej, w tym doświadczenie w

sporządzaniu co najmniej 1 Projektu Robót polegających na renowacji sieci kanalizacyjnej metodami

bezwykopowymi rękawa utwardzonego przy użyciu żywic poliestrowych. Ilekroć Zamawiający wymaga

określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. - Prawo budowlane ((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).

Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu zawodowym należy przez to rozumieć okres pełnienia

sprecyzowanych dla poszczególnych osób funkcji: od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty

składania oferty. Jeżeli Wykonawca wskaże okres doświadczenia zawodowego bez podania dat

dziennych (wyłącznie miesiąc-rok) Zamawiający pominie przy obliczeniu wymaganego okresu skrajne

miesiące 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. Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku

braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia

tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a

personelem Wykonawcy. Nie dopuszcza się łączenia funkcji poszczególnych specjalistów z wyjątkiem

b) Kierownika Budowy i Inżyniera Budowy. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

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; oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
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zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału zostanie dokonana wg formuły: spełnia(gdy dołączone

dokumenty, oświadczenia, wykazy potwierdzają wymogi Zamawiającego)-nie spełnia(gdy - z

zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty, oświadczenia, wykazy

nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów, oświadczeń, wykazów).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna

Wykonawcę posiadającego środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 350 000,00 zł. W

celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,

potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 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. Ocena

spełniania warunków udziału zostanie dokonana wg formuły: spełnia(gdy dołączone dokumenty,

oświadczenia, wykazy potwierdzają wymogi Zamawiającego) - nie spełnia (gdy - z zastrzeżeniem

zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty, oświadczenia, wykazy nie

potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów, oświadczeń, wykazów).

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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;

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
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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:

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  udziału  w

postępowaniu.;

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 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;

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

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

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

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;

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.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 składana przez Wykonawcę poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w punktach

wyżej niniejszego ogłoszenia ma zawierać: formularz Oferty, wycenione zestawienie planowanych prac i

przewidywanych kosztów, dowód wniesienia wadium; 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, 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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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 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewidział zmiany istotne zawieranej umowy oraz określił warunki

takich zmian w części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia (we wzorze umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.zwikstrzelin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i

Kanalizacji w Strzelinie Sp. z o.o. ul. Brzegowa 69a 57 - 100 Strzelin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015

godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Sp. z o.o. przy ul. Brzegowej 69a, 57-100 Strzelin..

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: Kontrakt pn. Renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej w Strzelinie, jest częścią Projektu pn.

Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu -

współfinansowanego w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013..

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: tak
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