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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, woj.

dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, faks 074 8323705.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.dzierzoniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu DzierŜoniów - Piława Górna,

wchodząca w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu

dzierŜoniowskiego - etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty

budowlane pn. Budowa wodociągu DzierŜoniów - Piława Górna, wchodzące w zakres projektu Uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego - etap I , przewidzianego do

dofinansowania w ramach Funduszu Spójności. 3.1. Opis ogólny Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota

budowlana polegająca na budowie wodociągu DzierŜoniów - Piława Górna, wchodzącego w zakres projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego - etap I,

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności Zakres zadania obejmuje budowę nowej sieci

wodociągowej, przepięcie istniejących sieci wodociągowych do sieci nowoprojektowanej, przepięcie istniejących

przyłączy do sieci nowoprojektowanej oraz zabezpieczenie nieczynnych kanałów Zadanie realizowane będzie w

dwóch etapach: Etap I - od węzła W166 do węzła W52 wraz z odtworzeniem części warstwy konstrukcyjnej

chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 382: - w przypadku chodnika z kostki betonowej odtworzenie obejmuje

następujące elementy warstwy konstrukcyjnej chodnika: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0 na 31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr 20 cm piasek średnioziarnisty gr 30 cm, - w przypadku

chodnika z płytek betonowych odtworzenie obejmuje następujące elementy warstwy konstrukcyjnej chodnika:
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podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 na 31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr 20 cm

piasek średnioziarnisty gr 30 cm Etap II - od węzła W52 do węzła W1, wraz z odtworzeniem pozostałych warstw

konstrukcyjnych chodnika z Etapu I, po wcześniejszym podniesieniu krawęŜników przez Dolnośląską SłuŜbę Dróg i

Kolei we Wrocławiu o 10 cm: - w przypadku chodnika z kostki betonowej odtworzenie obejmuje pozostałe

elementy warstwy konstrukcyjnej chodnika z Etapu I: betonowa kostka brukowa z rozbiórki - naleŜy układać

zgodnie z istniejącym wzorem nawierzchni odsiewki kamienne 0 na 7 mm, gr 5 cm - w przypadku chodnika z

płytek betonowych odtworzenie obejmuje pozostałe elementy warstwy konstrukcyjnej chodnika z Etapu I: płytki

betonowe z rozbiórki - naleŜy układać zgodnie z istniejącym wzorem nawierzchni odsiewki kamienne 0 na 7 mm,

gr 5 cm Etapowanie przedmiotowej inwestycji związane jest z planowanym remontem drogi wojewódzkiej nr 382

w Piławie Dolnej przez Dolnośląską SłuŜbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2010 - 2011 1. Charakterystyka

przedmiotu zamówienia: Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Piława Dolna, gmina DzierŜoniów, powiat

dzierŜoniowski, województwo dolnośląskie Na terenie Inwestycji znajdują się zabudowania z towarzyszącymi

instalacjami uzbrojenia nad- i podziemnego, do których, w czasie realizacji robót, naleŜy zapewnić pomosty

przejazdowe i kładki dla pieszych, a w sąsiedztwie prowadzonych robót - wykopy ogrodzić, oznakować i na noc

oświetlić. Przez centralną część wsi przebiega droga wojewódzka nr 382 w kierunku Wrocławia i Kłodzka,

podlegająca Dolnośląskiej SłuŜbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Pozostałe drogi na terenie objętym projektem są

drogami gminnymi albo będącymi współwłasnością właścicieli działek do nich przyległych. Na całym terenie

inwestycji znajdują się rowy melioracyjne naleŜące min do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy. Wody opadowe spływają rowami przydroŜnymi. Na terenie objętym

inwestycją zlokalizowane są następujące sieci: - energetyczne - Energia Pro DzierŜoniów, ul. Kilińskiego 47; -

telekomunikacyjne - TP Wałbrzych, ul. Długa 60; - gazowe - Dolnośląska Spółka Gazownictwa, DzierŜoniów, ul.

Kilińskiego 18; - wodociągowe - WiK Sp. z o.o. DzierŜoniów, ul. Kilińskiego 25A; - kanalizacja deszczowa Zasięg

sieci obejmuje wszystkie posesje wskazane przez Zamawiającego i przewidziane do realizacji na etapie

niniejszego postępowania, których właściciele wyrazili zgodę na lokalizację przepięć przyłączy. Wyszczególnienie

sieci i przepięć przyłączy: - Sieć wodociągowa z rur PE-HD Dz160 mm = 5 087,30 m - Sieć wodociągowa z rur

PE-HD Dz 110 mm = 36,3 m - Sieć wodociągowa z rur PE-HD Dz 90 mm = 225,0 m - Sieć wodociągowa z rur

PE-HD Dz 63 mm = 1,2 m - Przepięcia przyłączy wodociągowych z rur PE-HD fi 32 mm = 464,3 m - Przepięcia

przyłączy wodociągowych z rur PE-HD fi 40 mm = 144,7 m - Przepięcia przyłączy wodociągowych z rur PEHD fi

50 mm = 102,4 m - Przepięcia przyłączy wodociągowych z rur PEHD fi 63 mm = 27,1 m Trasę sieci zlokalizowano

wzdłuŜ drogi wojewódzkiej (tam gdzie było to moŜliwe, wzdłuŜ istniejącej sieci wodociągowej), w drogach

gminnych, na działkach prywatnych właścicieli, na terenach będących własnością Skarbu Państwa, gminy

DzierŜoniów lub innych instytucji oraz na terenach Lasów Państwowych. Na trasie projektowanego wodociągu

występują zbliŜenia i skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody

wodociągowe, przewody gazowe, przewody telekomunikacyjne, kable i słupy elektryczne, kanalizacja deszczowa,

oraz przejścia pod drogą wojewódzką, powiatową i drogami gminnymi, przejścia pod rowami. Ze względu na duŜą

ilość istniejącego uzbrojenia przed rozpoczęciem prac na poszczególnych odcinkach naleŜy wykonać przekopy

poprzeczne w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistych rzędnych ich posadowienia.

Przejścia pod przeszkodami wykonane będą następującymi metodami: - przewiert pod drogami o nawierzchni
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asfaltowej i pod przepustami melioracyjnymi; - przewiert sterowany pod większymi rowami i lasem; - rozkop pod

drogami ziemnymi i pod rowami. W miejscach skrzyŜowań z kablem telefonicznym lub energetycznym na kable

naleŜy zabudować rury ochronne grubościenne dwudzielne tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. W

odległości 1,0 m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym. Ze szczególną

ostroŜnością prowadzić roboty ziemne w pobliŜu punktów osnowy geodezyjnej. Wykonawca robót ziemnych jest

zobowiązany do ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy naleŜy w przypadku

ich usunięcia lub zniszczenia wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Podczas prowadzenia robót ziemnych w odległościach mniejszych niŜ 3 m od ściany budynku wykopy

zabezpieczyć szczelną ścianką Larsena. Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z

właścicielami i władającymi działek. Prace na tych terenach naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniach. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branŜowych zamieszczonych w

Dokumentacji Projektowej. W obrębie wymienionych kolizji roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie, ze szczególną

ostroŜnością i pod nadzorem Instytucji będących Właścicielami obiektów. Ze względu na konieczność przeliczenia

sieci w przypadku ewentualnych zmian parametrów technologicznych materiałów, Zamawiający wymaga

uzgodnienia ich z projektantem sieci. 2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe. 1) Wykonawca wykona w

ramach przedmiotu zamówienia niezbędne do realizacji robót budowlanych tymczasowe obiekty oraz urządzenie

terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, a takŜe zapewnia realizację obowiązków

kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane - w szczególności umieszczenie na budowie, w

widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia. 2) Wykonawca przebuduje urządzenia obcej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją w

tym linii elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej,

urządzeń wodnych melioracji, urządzeń podziemnych specjalnego przeznaczenia, jeŜeli konieczność ich

przebudowy wynika z projektu budowlanego. 3) Wykonawca zapewnia obsługę geotechniczną i geodezyjną w

zakresie realizacji, łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:1000 w 3 egz. 4) Wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjną. 3. Nie wyklucza się

istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do

inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branŜowych. W przypadku odkrycia takich

urządzeń podziemnych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym ich Właścicieli. 4. Z uwagi na lokalizację

przedmiotowej inwestycji w bliskim sąsiedztwie rzeki Piławy nie wyklucza się wysokiego poziomu wód gruntowych

w miejscach, gdzie nie zostały one wykazane w opracowaniach geotechnicznych oraz dokumentacji projektowej.

5. Z uwagi na lokalizację przedmiotowej inwestycji na terenie podgórskim nie wyklucza się istnienia podłoŜa

skalnego w miejscach, gdzie nie został on wykazany w opracowaniach geotechnicznych oraz dokumentacji

projektowej..

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

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, w zakresie nie więcej niŜ 10 % wartości zamówienia

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
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II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 55.000,00 PLN (pięćdziesiąt

pięć tysięcy złotych 00.100). 2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)

pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 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. Nr 109, poz. 1158, z

późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr

konta 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 4. Zamawiający nie dopuszcza złoŜenia wadium w walucie innej niŜ

złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w kaŜdej z moŜliwych form. 5. Wadium naleŜy wnieść przed upływem

terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający

będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę

wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni

na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone

zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji, poręczenia (Zamawiającego), gwaranta,poręczyciela (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji,poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności,

która ma być zabezpieczona gwarancją,poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin waŜności

gwarancji.poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty

gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ:

a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -

nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn

leŜących po stronie Wykonawcy. b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3

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

pełnomocnictw, nie udowadniając, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

TYCH WARUNKÓW
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek jeŜeli wykonał

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie sieci

wodociągowej łącznie z przyłączami wodociągowymi, z czego przynajmniej jedna wybudowana sieć

wodociągowa była o długości co najmniej 5 km (bez wliczania przyłączy). W przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców - dotyczy

wykonawców łącznie. Wykonawca, wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, moŜe

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek jeŜeli posiada

wielkość średniego rocznego zatrudnienia 5 osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców - dotyczy wykonawców łącznie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek jeŜeli

dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako

Kierownik budowy, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

umoŜliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane, - doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności

instalacji sanitarnych przynajmniej dwóch robót budowlanych (w całym okresie ich realizacji),

obejmujących budowę sieci wodociągowych o długości kaŜdej z nich co najmniej 3 km; W przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców -

dotyczy wykonawców łącznie. Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dysponowania osobami

zdolnych do wykonania zamówienia, moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia

innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich przy wykonaniu zamówienia.
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek jeŜeli

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy wynosi co najmniej

600.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch

lub więcej Wykonawców - dotyczy wykonawców łącznie. Wykonawca, wykazując spełnianie warunku

sytuacji finansowej moŜe polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. JeŜeli z

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej

wymaganych przez zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób

potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku złoŜenia przez

Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niŜ w PLN, Zamawiający jako kurs

przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie kurs średni NBP

z dnia zamieszczenia ogłoszenia, według którego dokona przeliczenia danych finansowych. Ten sam

kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych

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

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

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

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

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

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

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie  na  temat  wielkości  średniego  rocznego zatrudnienia  u wykonawcy  usług  lub  robót

budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku

gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o
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podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada

rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych środków  finansowych lub  zdolność  kredytową

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność

kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

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

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

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

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w  pkt

III.4.2.

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

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się moŜliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności: 1) w przypadku

wystąpienia siły wyŜszej, czyli zdarzenia, którego nie moŜna było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia
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terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyŜsza, to zdarzenie

zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji,

którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemoŜliwia wykonawcy wykonywanie w

części lub całości jego zobowiązań. 2) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł

przewidzieć w chwili podpisania umowy np.: a) przedłuŜony okres występowania niekorzystnych warunków

atmosferycznych mogących mieć wpływ na prowadzone roboty budowlane, b) zmiana ilości robot budowlanych

wynikająca ze zmiany projektu, której nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla

uzyskania efektu końcowego (np. efekt energetyczny), c) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB zmiana

w rozwiązaniach projektowych, jeŜeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji

robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, d) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy

PB uzgodniona moŜliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 3) zmiany stawki podatku VAT lub

innych regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany

umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 4) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie

odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art.

36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo

budowlane, spełniając zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 5) zmiana zakresu części zamówienia

powierzonej Podwykonawcom; 6) konieczność zmiany osób,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=275

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z

o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów - Sekretariat na I pietrze budynku administracyjno-biurowego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2010

godzina 11:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie

- Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym.

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: Wymagany termin wykonania zamówienia zadania: - Etap I - do 6 miesięcy od dnia przekazania

terenu budowy, - Etap II - do 6 miesięcy od dnia zakończenia I Etapu, przy czym rozpoczęcie robót nastąpi nie

wcześniej niŜ w styczniu 2011 roku. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności.

Zamawiający będzie Ŝądał za udostępnienie SIWZ kwoty wynikającej z kosztów jej druku oraz przekazania..

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

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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