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po powodzi w 2010

roku w ramach programu Przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska z likwidacją ich skutków -w zakresie likwidacji
skutków powodzi
OGŁOSZENIE
Zamieszczanie

O ZAMÓWIENIU

- roboty budowlane

obowiązkowe.

ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z 0.0., ul. Krakowska 11,

28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 8650540 w. 34, faks 015 8650540 w. 23.
Adres strony internetowej

zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

www.pgk.bip.umig.polaniec.pl

Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

przez zamawiającego:

Odbudowa infrastruktury

po powodzi w 2010

roku w ramach programu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków -w zakresie
likwidacji skutków powodzi.
11.1.2) Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane.

11.1.3) Określenie przedmiotu

oraz wielkości

lub zakresu zamówienia:

Głównym celem

przedsięwzięcia jest odbudowa w/w zniszczonych w skutek powodzi w 2010 r. poprzez zapewnienie
prawidłowego odbioru ścieków sanitarnych i oczyszczalni w Połańcu. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z załączpnymi dokumentami,
11.1.4) Czy przewiduje

się udzielenie

Określenie przedmiotu

stanowi załącznik Nr 11 SIWZ ..

zamówień

oraz wielkości

uzupełniających:

lub zakresu zamówień

tak.
uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z
zapisami art. 67 ust.l pkt.6 Pzp
11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień

(CPV): 45.30.00.00-0,

45.31.00.00-3,

45.31.10.00-0,

45.00.00.00-7,45.33.00.00-9.
11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie

oferty częściowej:

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie

oferty wariantowej:

11.2) CZAS TRWANIA

Iz6

ZAMÓWIENIA

nie.
nie.

LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.11.2012.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
III.l)

I TECHNICZNYM

WADIUM

Informacja

na temat wadium:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert ..
III.2)

ZALICZKI

Czy przewiduje
III.3)

się udzielenie

zaliczek na poczet wykonania

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

SPEŁNIANIA
III.3.1)

zamówienia:

nie

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY

TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia

prawa nakładają

do wykonywania

obowiązek

Opis sposobu dokonywania

określonej

działalności

lub czynności, jeżeli przepisy

ich posiadania
oceny spełniania

tego warunku

Nie dotyczy
III.3.2)

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tego warunku

-wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o
wartości brutto 1 000 000 zł - w zakresie sieci: energetycznej i telekomunikacyjnej.

-wykonania w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto 2 000 000 zł - w
zakresie sieci: sanitarnej i wodociągowej
III.3.3)

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tego warunku

-Dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisku kierownika robót elektrycznych i
automatyki posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych

i automatyki w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), potwierdzone
stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity w Dz. U. z 2010 roku nr 2436, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót
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instalacyjnych w specjalności elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień). -Dysponują co
najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisku kierownika robót sanitarnych i wodociągowych
posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
speCjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz.
578 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 roku nr 2436, poz. 1623 z
późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (licząc od dnia
uzyskania uprawnień). Uwaga! Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im: - ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - kwalifikacje zawodowe uprawniające do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,z
zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z
2008 r., Nr 63, poz. 394)
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania
Opis sposobu dokonywania

zamówienia

oceny spełniania

tego warunku

Posiadania średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych na poziomie 10 osób
oraz liczebności personelu kierowniczego - 1 osoba - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie
111.3.5) Sytuacja

ekonomiczna

Opis sposobu dokonywania

i finansowa

oceny spełniania

tego warunku

-posiadania środków finansowych lub posiadania zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500
000,00 PLN,
111.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
ORAZ NIE PODLEGANIA
111.4.1) W zakresie
22 ust. 1 ustawy,

WYKLUCZENIU
wykazania

LUB DOKUMENTACH,
SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

NA PODSTAWIE

spełniania

oprócz oświadczenia

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
W POSTĘPOWANIU

ART. 24 UST. 1 USTAWY

przez wykonawcę

o spełnieniu

UDZIAŁU

warunków,

warunków

o których mowa wart.

udziału w postępowaniu,

należy przedłożyć:

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

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych

i wykształcenia

przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie,

że osoby,

które

będą uczestniczyć

w wykonywaniu

zamówienia,

posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację

banku lub spółdzielczej

posiada rachunek, potwierdzającą
kredytową

wykonawcy,

wystawioną

kasy oszczędnościowo-kredytowej,

w których wykonawca

wysokość pOSiadanych środków finansowych

lub zdolność

nie wcześniej niż 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 oszczędnościowokredytowej, 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.
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, 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
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stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,

potwierdzające,

że

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
• 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
111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji
miesięcy

przed

upływem

ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
terminu

składania

wniosków

o

nie wcześniej niż 6

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków/ opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane

prawem

zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub w,strzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy

przed

upływem

terminu

składania

wniosków

o dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
111.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1)

TRYB UDZIELENIA

IV.1.1)
IV.2)

Tryb udzielenia

ZAMÓWIENIA
zamówienia:

przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

Czy przeprowadzona

IV.3)

będzie aukcja elektroniczna

ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje
podstawie

się istotne zmiany postanowień

umowy w stosunku do treści oferty, na

tak

umowy oraz określenie warunków

Określone we wzorze umowy stanowiącej

zmian

załącznik do SIWZ

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres strony internetowej,

na której jest dostępna specyfikacja

zamówienia:

www.pgk.bip.umig.polaniec.pl

Specyfikację

istotnych warunków

Gospodarki Komunalnej
IV.4.4)

IV.4.5)
IV.4.16)

można uzyskać pod adresem:

w Połańcu Sp. z o. o ul. Krakowska 11 28-230

godzina 10:00,

Termin związania
Informacje

Unii Europejskiej:
IV.4.17)

zamówienia

istotnych warunków

Przedsiębiorstwo

Połaniec.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.09.2012

miejsce:

lub ofert:

PGK Sp. z 0.0. w Połańcu, ul. Krakowska 11 28-230

ofertą: okres w dniach:

dodatkowe,

30 (od ostatecznego

w tym dotyczące finansowania

terminu

Połaniec sekretariat.

składania ofert).

projektu/programu

ze środków

.

Czy przewiduje

nieprzyznania

środków

się unieważnienie
pochodzących

środków z pomocy udzielonej

postępowania

o udzielenie

z budżetu Unii Europejskiej

przez państwa członkowskie

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
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zawartej

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień

IV.4)

nie.

zamówienia,

oraz niepodlegających

Europejskiego

na sfinansowanie

w przypadku

Porozumienia

zwrotowi
o Wolnym

całości lub części zamówienia:

nie
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