
Dz.U./S S250
29/12/2011
408190-2011-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

1/11

29/12/2011 S250
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/11

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408190-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Dzierżoniów: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2011/S 250-408190

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25a
Punkt kontaktowy: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów
Osoba do kontaktów: Aneta Nowak
58-200 Dzierżoniów
POLSKA
Tel.:  +48 748322053
E-mail: pp@wik.dzierzoniow.pl
Faks:  +48 748323705
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wik.dzierzoniow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Prawa Handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Inny: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

"Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408190-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:pp@wik.dzierzoniow.pl
http://www.wik.dzierzoniow.pl
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Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zagórze
Śląskie.
Kod NUTS PL517

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu
Śląskim”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin
powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Wydajność ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody po przebudowie będzie wynosić Qśrd=6 000m3/d i
Qhśr=250m3/h. Zaprojektowany układ technologiczny będzie umożliwiał ujmowanie i uzdatnianie wody w
maksymalnej ilości Qmaxd=8 400 m3/d i Qhmax=350m3/h.
Planuje się, że po przeprowadzeniu niezbędnych prac, SUW „Lubachów” będzie pełnił funkcję głównego źródła
wody dla mieszkańców i pozostałych podmiotów w obszarze gmin objętych projektem.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, obejmująca m.in.:
a) demontaż istniejących instalacji i urządzeń technologicznych oraz sanitarnych wewnątrz istniejących
obiektów,
b) adaptacja istniejącego budynku filtrów,
c) adaptacja istniejącego budynku chemicznego z magazynami (częściowa likwidacja),
d) adaptacja istniejącego budynku klarowników na budynek osadników,
e) likwidacja istniejącego budynku przepompowni,
f) budowa budynku stacji odwadniania osadu wraz ze zbiornikami zagęszczającymi osad i pompownią wody
surowej,
g) wykonanie nowych instalacji technologicznych wraz z dostawą i montażem urządzeń i armatury,
h) wykonanie nowych instalacji sanitarnych wraz z dostawą i montażem urządzeń i armatury,
i) budowa układu dróg wewnętrznych oraz przebudowa zjazdu istniejącego na działce nr 407,
j) budowa fragmentu drogi wewnętrznej na działce nr 431,
k) przebudowa ogrodzenia terenu SUW na działce 407,
l) częściowa likwidacja oraz przebudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
m) budowa nowych sieci międzyobiektowych: technologicznych i sanitarnych wraz z montażem zbiorników
bezodpływowych, neutralizatorów oraz separatora,
n) złącze kablowe SN 24kV z czterema polami liniowymi wyposażonymi w rozłączniki,
o) budowa stacji transformatorowej wnętrzowej 20/0,4kV wraz z dwoma transformatorami 400kVA każdy,
rozdzielnicą SN, rozdzielnicą NN, układem pomiarowo-rozliczeniowym,
p) instalacje elektryczne zasilające i sterownicze w obiektach SUW,
q) kable elektryczne i sterownicze na terenie SUW,
r) oświetlenie terenu SUW,
s) zasilanie rezerwowe z wewnętrznego agregatu prądotwórczego.
t) rozruch technologiczny.
Zakres prac obejmuje również wykonanie, sieci sterowania i AKPiA, sieci zasilania, wizualizacji pracy SUW w
dyspozytorni SUW oraz dyspozytorni na ulicy Kilińskiego 25a w Dzierżoniowie w siedzibie użytkownika.
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UWAGA:
Zakres zamówienia musi być realizowany przy zachowaniu ciągłości dostawy wody do sieci wodociągowej.
Każde ewentualne wyłączenie stacji uzdatniania wody musi być uzgodnione z Zamawiającym i nie może trwać
dłużej niż 8 godzin.
Z uwagi na konieczność realizacji robót przy ciągłej pracy SUW Lubachów, warunkiem przystąpienia do
realizacji robót w istniejącym budynku filtrów jest zrealizowanie w pierwszej kolejności wszystkich robót
budowlanych w: istniejącym budynku klarowników (projektowany budynek osadników), istniejącym budynku
chemicznym oraz istniejącym budynku magazynów. Wszystkie roboty muszą być realizowane przy ciągłej pracy
stacji uzdatniania wody poprzez zapewnienie montażu tymczasowych połączeń technologicznych.
2) Całość robót budowlanych musi zostać wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz
warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zawartymi
w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno
– budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008
(tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ – OPZ wraz ze wszystkimi załącznikami i
zostanie przesłany Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45300000, 45400000, 45100000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach
II.2.3) Informacje o wznowieniach
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 23 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium: 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy/
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kontraktu na roboty budowlane, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego z
Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 3. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca składa
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 6 miesięcy 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 2 ustawy,
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 ubezpieczenie 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, 5) 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, 6) 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 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ww. dokumenty składa każdy Wykonawca; spółkę
cywilną traktuje się jak wykonawców składających ofertę wspólną). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów przedstawionych
w pkt 1. przedkłada: 1) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b.
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie, 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 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. ppkt 1) lit. a i c oraz w pkt 2. ppkt 2), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w w pkt 2. ppkt 1)
lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 3. stosuje się odpowiednio (stosowne oświadczenia muszą mieć właściwe dla
siebie terminy ich sporządzenia). 5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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, należy przedłożyć dokumenty:
1) 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;
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnianie tego warunku).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
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.
3. 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,



Dz.U./S S250
29/12/2011
408190-2011-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

6/11

29/12/2011 S250
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/11

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
publiczne, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa
wykonawcy wynosi co najmniej 1.900.000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć
ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).
Ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa, może być
złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, oddzielnie (jedynie w sytuacji, jeśli każdy
z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku
oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich
Wykonawców);
2) 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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Wykonawcy przedkładają jeden wspólny wykaz robót oraz dokumenty potwierdzające, że każda
z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona);
3) 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 także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Wykonawcy przedkładają jeden wspólny wykaz osób);
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, Wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie);
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
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celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy muszą spełniać niżej
wymienione warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (ukończył) przynajmniej dwa
zamówienia na roboty budowlane, polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie Stacji Uzdatniania Wody
z czego przynajmniej jedna dotyczyły Stacji Uzdatniania Wody o wydajności średniodobowej co najmniej
Qśrd=4000 m3/d.
Pod pojęciem „w okresie ostatnich pięciu lat (...) wykonał (ukończył)” rozumie się wykonanie robót budowlanych
zakończonych uzyskaniem protokołu odbioru datowanego nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert i/lub
świadectwa wykonania datowanym jw.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną
przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że każda z tych robót
została wykonana należycie).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje/będzie dysponował następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako:
Kierownik Budowy, posiadający:
— uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z przepisami ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami) i ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. nr 63 poz. 394) – jeśli dotyczy, oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże
ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; Dopuszcza się odpowiadające
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie jako
kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności konstrukcyjno - budowlanej na przynajmniej
dwóch robotach budowlanych, przy realizacji budowy/rozbudowy/przebudowy Stacji Uzdatniania Wody, z czego
przynajmniej jedna dotyczyła Stacji Uzdatniania Wody o wydajności średniodobowej co najmniej Qśrd=4000
m3/d.
Kierownik Robót Sanitarnych, posiadający: uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243 poz.
1623 z późn. zmianami) i ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394) – jeśli dotyczy, oraz spełniający warunki do
wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu
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zawodowego; Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, - doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych przy
realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej, przy realizacji budowy/rozbudowy/przebudowy Stacji
Uzdatniania Wody o wydajności średniodobowej co najmniej Qśrd=4000 m3/d;
Kierownik Robót Elektrycznych, posiadający:
— uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami) i ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394) – jeśli
dotyczy, oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie jako kierownik budowy lub
kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych na przynajmniej jednej roboty budowlanej, z dziedziny
gospodarki wodno-ściekowej,
— doświadczenie w zakresie AKPiA przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej z dziedziny
gospodarki wodno-ściekowej.
Technolog Uzdatniania Wody, posiadający:
— doświadczenie w zakresie rozruchu nie mniej niż jednej Stacji Uzdatniania Wody o wydajności
średniodobowej co najmniej Qśrd=4000 m3/d.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym celu Wykonawcy
składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz osób).
Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków
Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć swoim kierownikom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony
innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowiska, ze względu na
fakt wykonywania przez poszczególne osoby rozłącznych zadań, przy czym nie można wykluczyć konieczności
ich wykonywania w tym samym czasie w różnych miejscach.
Ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Ograniczona

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. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający
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zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. 2. Jeżeli liczba Wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania
ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału wg następującego
kryterium: Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał (ukończył) przynajmniej dwie roboty budowlane,
polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie Stacji Uzdatniania Wody z czego przynajmniej jedna dotyczyła
Stacji Uzdatniania Wody o wydajności średniodobowej co najmniej Qśrd=4000 m3/d – otrzyma 0 punktów. Za
każdą następną robotę budowlaną, którą Wykonawca wykonał (ukończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie - polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie Stacji Uzdatniania Wody o wydajności
średniodobowej co najmniej Qśrd=4000 m3/d - otrzyma 5 pkt.
2. Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z postępowania, wg następującego wzoru: Ocena punktowa wniosku = suma
wszystkich otrzymanych punktów.
3. W przypadku uzyskania tej samej łącznej ilości punktów przez kilku Wykonawców, o kolejności decydować
będzie sumaryczna wydajność średniodobowa wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych Stacji
Uzdatniania Wody w ramach zamówień spełniających warunki określone w pkt III.2.3 ogłoszenia.
4. Ocena spełniania pozostałych warunków zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia". 5.
Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

JRP/22/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.1.2012 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowany ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, w zakresie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dotychczasowemu wykonawcy
robót budowlanych.
2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można pobrać ze strony: http://
www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie będzie udzielał zamówienia z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
te podmioty.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych
stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)
ofertę.UWAGA:
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla
potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego
kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/
kursy.html.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php
http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminach i na zasadach
określonych w art.180 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2011
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