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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278483-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Dzierżoniów: Usługi zarządzania budową

2010/S 183-278483

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25 a, WiK Sp. z o.o., attn: Aneta
Nowak, POLSKA-58-200Dzierżoniów. Tel.  +48 748322053. E-mail: pp@wik.dzierzoniow.pl.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.9.2010, 2010/S 171-262290)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:71540000
Usługi zarządzania budową.

Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wykonawca sklada dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy;

3) 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;

4) 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;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca składa dokumenty:

1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią 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 trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres;

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278483-2010:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262290-2010:TEXT:PL:HTML
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2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczonyod
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawca musi:

— posiadać w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie,
średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 2 000 000 PLN,

— posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN,

— posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 1 500 000 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna

— Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania (Ekspert nr 6) posiadającym,

— minimum 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów/umów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

— rozliczenie co najmniej jednego Kontraktu realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC lub inne
równoważne warunki międzynarodowe o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln PLN,

— doświadczenie w prowadzeniu obmiarów, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu raportów, na co najmniej
jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Przewidywana liczba wykonawców 5.

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców,
którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, to Zamawiający
zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, to
Zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w
największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają największą ilość punktów wg zasad określonych poniżej.

Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – świadczył (zakończył):

— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/
rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 1 500 m3/dobę i wartości robót budowlanych co
najmniej 5 mln PLN (bez podatku VAT), oraz,

— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/
rozbudowę stacji uzdatniania wody przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę i wartości robót budowlanych co
najmniej 1 mln PLN (bez podatku VAT), oraz,

— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji
sanitarnej o długości minimum 5 km i wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln PLN (bez podatku VAT),oraz,
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— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej
o długości minimum 2 km i wartości robót budowlanych co najmniej 0,5 mln PLN (bez podatku VAT), z zastrzeżeniem,
że co najmniej jedna z tych inwestycji była realizowana w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne
warunki międzynarodowe – otrzyma 0 punktów.

Za każdą następną usługę, którą Wykonawca świadczył (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związaną z
pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej:

— budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 1 500 m3/dobę i wartości
robót budowlanych co najmniej 5 000 000 PLN (bez podatku VAT) - otrzyma 5 pkt,

— budowę/przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę i wartości
robót budowlanych co najmniej 1 000 000 PLN (bez podatku VAT) - otrzyma 3 pkt,

— budowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km i wartości robót budowlanych co najmniej 5 000 000 PLN(bez
podatku VAT) - otrzyma 2 pkt,

— budowę sieci wodociągowej o długości minimum 2 km i wartości robót budowlanych co najmniej 500 000 PLN(bez
podatku VAT)- otrzyma 1 pkt.

Jeżeli inwestycja realizowana była według Warunków Kontraktowych FIDIC lub innych równoważnych warunków
międzynarodowych – Wykonawca otrzyma podwójną ilość punktów.

Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone, wg następującego wzoru:

Ocena punktowa wniosku = suma wszystkich otrzymanych punktów.

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu,
Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.
W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą liczbę punktów i/lub zajmują pozycję od 1 do5, wszystkie zostaną
zakwalifikowane i Wykonawcy, którzy je złożyli, zostaną zaproszeni do składania ofert.

3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w
ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 16.11.2010. Zakończenie 31.12.2013.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 30.9.2010 (10:00).

Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wykonawca składa dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy;

4) 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;

5) 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;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca składa dokumenty:

1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią 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 trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres;

2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawca musi:

— posiadać w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 2 000 000 PLN,

— posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN,

— posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 1,5 mln PLN.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający
jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie kurs średni NBP z
dnia publikacji ogłoszenia (tj. 3.9.2010 r.), według którego dokona przeliczenia danych finansowych. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

III.2.3) Zdolność techniczna

— Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania (Ekspert nr 6) posiadającym,
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— minimum 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów/umów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

— rozliczenie co najmniej jednego Kontraktu realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC lub inne
równoważne warunki międzynarodowe o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln PLN (bez podatku VAT),

— doświadczenie w prowadzeniu obmiarów, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu raportów, na co najmniej
jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln PLN (bez podatku VAT).

Wykonawca nie dopuszcza łączenia stanowisk, tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowisk.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Przewidywana liczba wykonawców 7.

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Zamawiający zaprosi do składania ofert 7 Wykonawców,
którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 7, to Zamawiający
zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 7, to
Zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w
największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają największą ilość punktów wg zasad określonych poniżej.

Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – świadczył (zakończył):

— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/
rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 1 500 m3/dobę i wartości robót budowlanych co
najmniej 5 000 000 PLN (bez podatku VAT), oraz,

— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/
rozbudowę stacji uzdatniania wody przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę i wartości robót budowlanych co
najmniej 1 000 000 PLN (bez podatku VAT), oraz,

— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji
sanitarnej o długości minimum 5 km i wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln PLN (bez podatku VAT),oraz,

— jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej
o długości minimum 2 km i wartości robót budowlanych co najmniej 0,5 mln PLN (bez podatku VAT), z zastrzeżeniem,
że co najmniej jedna z tych inwestycji była realizowana w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne
warunki międzynarodowe – otrzyma 0 punktów.

Za każdą następną usługę, którą Wykonawca świadczył (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związaną z
pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji obejmującej:

— budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 1 500 m3/dobę i wartości
robót budowlanych co najmniej 5 mln PLN (bez podatku VAT) - otrzyma 5 pkt,

— budowę/przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej Qśrd = 800m3/dobę i wartości
robót budowlanych co najmniej 1 mln PLN (bez podatku VAT) - otrzyma 3 pkt,

— budowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km i wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln PLN(bez
podatku VAT) - otrzyma 2 pkt,
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— budowę sieci wodociągowej o długości minimum 2 km i wartości robót budowlanych co najmniej 0,5 mln PLN(bez
podatku VAT)- otrzyma 1 pkt.

Jeżeli inwestycja realizowana była według Warunków Kontraktowych FIDIC lub innych równoważnych warunków
międzynarodowych – Wykonawca otrzyma podwójną ilość punktów.

Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone, wg następującego wzoru:

Ocena punktowa wniosku = suma wszystkich otrzymanych punktów.

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu,
Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.
W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą liczbę punktów i/lub zajmują pozycję od 1 do 7, wszystkie zostaną
zakwalifikowane i Wykonawcy, którzy je złożyli, zostaną zaproszeni do składania ofert.

3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w
ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 31.12.2010. Zakończenie 31.12.2013.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 18.10.2010 (10:00).

Inne dodatkowe informacje
Termin realizacji:
Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy przewidywanym na 31.12.2010 r., jednak nie wcześniej, niż z dniem podpisania
przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I.
Zakończenie: 31.12.2013 r.
Termin zakończenia może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony, stosownie do rzeczywistego
zakończenia okresu zgłaszania wad robót dla najdłużej trwającego Kontraktu na roboty budowlane, spośród Kontraktów
o których mowa w ust. 3 pkt 1) WOD. W takiej sytuacji termin wykonania będzie obejmował faktyczny okres do
zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Projektu.


