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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o. , ul. 3 Maja 40a,

34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie, tel. 033 8770045, faks 033 8770045.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.projekt.ekoskawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier Kontraktu dla Projektu System

kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Celem niniejszego zamówienia jest

profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w

tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa

Budowlanego, dla Kontraktu Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka realizowanego

w ramach Projektu System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy

Maków Podhalański. 2. Wykonawca będzie świadczył usługi Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków

kontraktowych FIDIC, dla Kontraktu Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na

roboty budowlane. 3. Kontrakty Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka podlega

realizacji według podręcznika Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych

projektowanych przez Zamawiającego, drugie wydanie angielsko-polskie 2000 rok, przygotowane i

opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inżynierów

Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: Conditions of Contract for Construction (Fédération

Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria (czerwona książka)

wraz z pełnieniem funkcji inspekcji nadzoru zgodnie ustawą Prawo Budowlane. 4. Projekt pn. System
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kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański przewidziany

do realizacji w latach 2013 - 2015 składa się z następujących zadań: 1) Budowa systemu sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Białka - realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - czerwona książka,

zwany dalej Kontraktem na roboty budowlane, 2) Inżynier Kontraktu dla Projektu, 3) Pomoc Techniczna dla JRP

4) Promocja Projektu 5) Dostawa zestawu przenośnego do inspekcji sieci kanalizacyjnych 6) Nadzór autorski 5.

Do zakresu obowiązków Wykonawcy wchodzi zarządzanie procesem inwestycyjnym realizowanym w ramach

Kontraktu na roboty budowlane, które będzie obejmowało w szczególności: 1. Organizację wszystkich robót na

wykonanie, których Zamawiający zawarł lub zawrze równoległy z niniejszą Umową Kontrakt na roboty

budowlane, dla poprawnej realizacji Projektu, 2. Koordynację zakontraktowanej roboty budowlanej, z

zagwarantowaniem Zamawiającemu prowadzenia bieżącej działalności w zakresie gospodarki wodno ściekowej

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem Kontraktu na roboty budowlane, 4. Monitoring, nadzór, kontrola,

raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym Kontraktu na roboty budowlane, 5.

Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie i na warunkach kontraktów na roboty FIDIC w

odniesieniu do zawartego Kontraktu na roboty budowlane, 6. Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru

inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) w związku z realizacja robót

budowlanych w ramach Kontraktu na roboty budowlane, 7. Koordynację czynności inspektorów nadzoru

inwestorskiego i m.in. przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru

inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów Inżyniera

jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie w związku z realizacja robót budowlanych w ramach

Kontraktu na roboty budowlane, 8. Konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w Kontrakcie na

roboty budowlane, 9. Rozliczenia finansowe pośrednie (PŚP) z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów

zgodnie z wymaganiami: Instytucji Finansującej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji

Wdrażającej oraz UE dla przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiS, 10.

Nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad, 11. Mediacje i

rozjemstwo w sporach powstałych w ramach realizowanych Kontraktów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy Pzp,

stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego

samego rodzaju usług jak w przedmiocie zamówienia określonej w OPZ - Tom III SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.63.00.00-3.

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: Okres w miesiącach: 41.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium. 1) Wykonawca

zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy PLN

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku 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 jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2) W przypadku składania przez

Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z

obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta gwarancji, poręczenia (Zamawiającego), gwaranta, poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji,

poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

poręczeniem, c) kwotę gwarancji, poręczenia, d) termin ważności gwarancji, poręczenia, e) zawierające

oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych

we ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy f) zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do: zapłacenia

kwoty gwarancji, poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji gdy Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył wymaganych dokumentów lub

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że

wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; g) gwarancja, poręczenie winno być nieodwołalne i

bezwarunkowe; h) gwarancja, poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. i) wszelkie

spory dotyczące gwarancji, poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i

podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. j) jednocześnie Zamawiający wymaga,

aby okres ważności gwarancji, poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób

wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jordanowie O. Maków Podhalański Nr rachunku: 63 8799 0001 0019 0103

0498 0011 Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania. Do Oferty należy dołączyć kopię

polecenia przelewu lub kopię gwarancji, poręczenia wniesionych, złożonych jako wadium, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć

najpóźniej wraz z ofertą jako oddzielny od oferty dokument w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a,

34-220 Maków Podhalański, w biurze Jednostki Realizującej Projekt, od poniedziałku do piątku w godz.

8:00-15:00. 4. Termin wniesienia wadium. 1) 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. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia
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przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia

przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Wniesienie wadium w formie innej

niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu

składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 4) Wykonawca zostanie

wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie

zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 ustawa Pzp 6. Utrata wadium. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.

26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Wykonawca,

którego Oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

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

Oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów

musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ

Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców

spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postepowania na

podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są udokumentować

doświadczenie z wykonania: a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

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

usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w dziedzinie gospodarki

ściekowej wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych o wartości robót co najmniej

20.000.000 PLN netto. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu
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zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca

spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełniania

warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postepowania na podstawie

art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów

musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ

Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców

spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postepowania na

podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są: a) wykazać osoby,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie

czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1)) Kierownik Zespołu -

wykształcenie wyższe techniczne - co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu budową w

charakterze: Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta, przy realizacji

minimum 1 inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej wg warunków kontraktowych FIDIC

lub równoważnych o wartości robót co najmniej 20.000.000 PLN netto; 2)) Menedżer Finansów -

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na

stanowisku menedżera finansów przy realizacji minimum 1 inwestycji w dziedzinie gospodarki

ściekowej wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych o wartości robót co najmniej

20.000.000 PLN netto; 3)) Inspektor nadzoru inwestorskiego - w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

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

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa

oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - co najmniej 5-letnie doświadczenie

w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót przy realizacji minimum

jednej inwestycji w dziedzinie gospodarki ściekowej o wartości robót co najmniej 20.000.000 PLN

netto; 4)) Inspektor nadzoru inwestorskiego - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

5 z 12 2013-09-30 19:05



do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia

równoważne do powyższych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - co najmniej 5-letnie doświadczenie w

pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót przy realizacji minimum

jednej inwestycji w dziedzinie gospodarki ściekowej o wartości robót co najmniej 5.000.000 PLN netto;

5)) Inspektor nadzoru inwestorskiego - w specjalności drogowej - uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa; - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora

nadzoru budowlanego lub kierownika robót przy realizacji minimum jednej inwestycji budowy,

przebudowy, remontu lub odtworzenia dróg/drogi, o wartości robót co najmniej 5.000.000 PLN netto

6)) Inspektor nadzoru inwestorskiego - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

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

lub uprawnienia równoważne do powyższych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - co najmniej

5-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót

przy realizacji minimum jednej inwestycji w dziedzinie gospodarki ściekowej o wartości robót co

najmniej 5.000.000 PLN netto; b) złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów

musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ

Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców

spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na

podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są: a) osiągnąć w

każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, przychody netto ze sprzedaży, w kwocie co najmniej 2.000.000 PLN. b) przedstawić

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że Wykonawca

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000 PLN, wystawioną

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) posiadać opłaconą polisę, a w

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę co najmniej 2.000.000,00 PLN Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków

udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych
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dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny

zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez

Wykonawców spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z

postepowania na podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

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  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

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;

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

przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w

przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1

rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
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miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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, 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:

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

przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w

przypadku  podmiotów  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1

rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

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;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia;

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;
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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

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;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

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 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;

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;
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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  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione 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)

Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawa Pzp, polega na

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawa Pzp, Zamawiający w celu oceny,

czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: i. zakresu dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu, ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia, iii. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, iv.

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

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.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

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru

Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 -

11. 2. Zmiana może obejmować: a) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom
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trzecim) b) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, c) zastąpienie zakresu planowanych do

wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z

celem i zasadami realizacji Projektu, d) zmianę warunków realizacji Umowy ze względu na zmianę prawa, 3.

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować Zmianę,

przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres

realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. b)

Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej

realizacji Projektu, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji

umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z

decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu, ze zmiany

prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każda ze

stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 3, wraz z tą propozycją

przedłoży: a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, b) propozycję dotyczącą

jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług i szacunek w jaki sposób zakładane

zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz c) szacunki dotyczące wpływu zmian na

wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo

Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję

zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną

propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust 5,

traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych

propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5-6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą

one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu

wykonania umowy określonego w § 3 ust 1 lub kwoty określonej § 4 ust 1 przy przyjęciu, których w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem

niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 10. Kwota, o której mowa w § 4 ust 1

zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: a) w stosunku do usług

które są pomijane usług - zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług ustaloną na podstawie oferty

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem

niniejszej umowy. b) w stosunku do usług, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym

objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za

tego rodzaju usługi, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi

za usługi wykonywane w ramach zmiany. 11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być

dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie może być podpisana

później niż 45 dni przed upływem terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust 1. 12. Zmiana Umowy

dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 11 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.projekt.ekoskawa.pl

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodno -

Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40 a 34-220 Maków Podhalański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013

godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40 a 34-220

Maków Podhalański Biuro Jednostki Realizującej Projekt.

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: Projekt Nr POIS.01.01.00-00-011/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FUNDUSZ

SPÓJNOŚCI System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków

Podhalański.

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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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