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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334289-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego
2012/S 203-334289

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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
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

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:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia 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
Usługi
Kod NUTS PL517

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334289-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:pp@wik.dzierzoniow.pl
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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
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4.
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tzw. czerwony FIDIC) oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
przy realizacji następujących zadań wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności:
Obiekty kubaturowe:
1) Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim,
2) Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie,
3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie,
4) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie,
5) Przebudowa SUW w Kamionkach,
6) Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000 m3,
7) Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza,
Obiekty liniowe:
8) Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie,
9) Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie,
10) Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki,
11) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ – OPZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000

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
Rozpoczęcie 9.1.2013. Zakończenie 30.6.2015

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Wadium: 40 000 PLN.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia w wysokości 5 % Ceny podanej w Formularzu Oferty.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie realizowana w częściach, według następującego
harmonogramu:
a) 70 % kwoty określonej w ust. 2 § 5 Umowy – płatne w równych ratach po zakończeniu każdego pełnego
kwartału, obejmującego 3 kolejne miesiące kalendarzowe, i akceptacji przez Zamawiającego Raportu
kwartalnego (przejściowego), każda w wysokości równej Cenie podzielonej przez liczbę Raportów kwartalnych,
do których sporządzenia Wykonawca będzie zobowiązany, pomiędzy datą podpisania Umowy a datą
14.09.2014r.
b) 20 % kwoty określonej w ust. 2 § 5 Umowy –płatne w równych ratach po zakończeniu każdego pełnego
kwartału, obejmującego 3 kolejne miesiące kalendarzowe, i akceptacji przez Zamawiającego Raportu
kwartalnego (przejściowego), każda w wysokości równej Cenie podzielonej przez liczbę Raportów kwartalnych,
do których sporządzenia Wykonawca będzie zobowiązany, pomiędzy datą 14.09.2014r. a datą zakończenia
Umowy, tj. 30.06.2015r.
c) 10 % kwoty określonej w ust. 2 § 5 Umowy– płatność końcowa po zakończeniu realizacji Umowy i przyjęciu
przez Zamawiającego Raportu końcowego dla Umowy.
Szczegóły dotyczące płatności określone zostały w § 5 Umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt 1.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, 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.
4. 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. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5. Od momentu składania ofert, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Całość robót zostanie wykonana zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla
Budowy dla robót inżynieryjno- budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 (tzw. czerwony FIDIC) oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia
7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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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 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;
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.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. 1 przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 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
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 punkcie 2.1) lit. a i c oraz w punkcie 2.2), 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 punkcie 2.1)
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 punkcie 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 punktu 3. stosuje się odpowiednio.
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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. Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną 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 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 niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. 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: — posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 150 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca składa dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie);
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Wykonawcy przedkładają jeden wspólny wykaz usług oraz dokumenty potwierdzające, że każda
z tych usług została wykonana należycie);
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
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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, 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 oraz przedłożyć dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.2.1)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne 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 trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył):
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora
Zastępczego na inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o
przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę, oraz,
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora na
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości co najmniej
Qśrd= 800m3/dobę, oraz,
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora na
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5 km, oraz,
— co najmniej jedną usługę związaną z pełnieniem funkcji Inżyniera/ Inżyniera Kontraktu/ Inwestora na
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej o długości minimum 2 km.
Zamawiający dopuszcza, by dwie lub więcej powyższych usług było wykonanych w ramach jednego
zamówienia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami:
1. Inżynierem/ Inżynierem Rezydentem/ Koordynatorem - Kierownikiem Zespołu posiadającym następujące
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
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dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera/ Inżyniera Rezydenta/ Koordynatora/ Inwestora zastępczego
(przez cały okres realizacji zamówienia) na:
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o
przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę, oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody o
przepustowości co najmniej Qśrd = 800m3/dobę oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości
minimum 5 km, oraz,
— co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej o długości
minimum 2 km.
2. Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 1) posiadającym następujące
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru w
branży konstrukcyjno-budowlanej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych
na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków o
przepustowości co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę lub budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody
o przepustowości co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę.
3. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (Ekspert nr
2), posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót
sanitarnych lub Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji sanitarnej, oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę sieci wodociągowej.
4. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie oczyszczalni ścieków (Ekspert nr 3), posiadającym
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót
sanitarnych lub Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę oczyszczalni ścieków.
5. Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie stacji uzdatniania wody (Ekspert nr 4),
posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót
sanitarnych lub Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę stacji uzdatniania wody.
6. Inspektorem nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5), posiadającym następujące
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót
elektrycznych lub Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i AKPiA na co
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości
co najmniej Qśrd = 1500m3/dobę lub budowę/przebudowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości
co najmniej Qśrd = 800 m3/dobę,
— doświadczenie w rozruchu co najmniej jednej oczyszczalni ścieków w zakresie AKPiA, lub stacji uzdatniania
wody w zakresie AKPiA.
7. Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej (Ekspert nr 6) posiadającym następujące kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie (jedna osoba):
— minimum 3-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót
drogowych lub Inspektora Nadzoru w branży drogowej,
— posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych na co najmniej jednej
inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/ rozbudowę dróg.
8. Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania (Ekspert nr 7) posiadającym następujące doświadczenie
(jedna osoba):
— minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych,
— doświadczenie w rozliczaniu kontraktów obmiarowych, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu
raportów, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln PLN (bez podatku VAT).
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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.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

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

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/15/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.11.2012 - 10:30

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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.11.2012 - 11:00
Miejscowość:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A,
58-200 Dzierżoniów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające



Dz.U./S S203
20/10/2012
334289-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/10

20/10/2012 S203
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10/10

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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): "Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I".
Realizacja w ramach Funduszu Spójności.

VI.3) Informacje dodatkowe
Rozpoczęcie wykonywania niniejszej usługi nastąpi w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w związku z tym termin rozpoczęcia może ulec przesunięciu stosownie do terminu rozstrzygnięcia
niniejszego postępowania.
Zakończenie: 30.6.2015 r.
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, w zakresie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usługi.
Za udostępnienie SIWZ zamawiający będzie żądał opłaty w kwocie wynikającej z kosztów jej druku oraz
przekazania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określone są w art. 179- 198g ustawy Pzp.

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 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.10.2012
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