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Sierakowice: Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej
rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Sulęczyno, Kłodno,
Podjazy, Żakowo w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice.
Numer ogłoszenia: 179954 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , ul. Kartuska 12, 83-340
Sierakowice, woj. pomorskie, tel. 0-58 684 73 41, faks 0-58 684 73 41.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pwik.sierakowice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano
wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Sulęczyno, Kłodno, Podjazy, Żakowo w
ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji
Sierakowice..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej miejscowości Sulęczyno,
Kłodno, Podjazy, Żakowo wraz z nadzorem autorskim. Projekt ten stanowi część składową kompleksowego
opracowania projektowego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie zintegrowanego systemu sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, obejmującego swoim zakresem gminy Sierakowice i Sulęczyno,
realizowanego pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na
terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno. 2.W celu właściwej identyfikacji przedmiotu zamówienia zamawiający
wyodrębnił następujące elementy usługi : a) Zadanie nr 1 Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy sieci
wodociągowej dla miejscowości Kłodno i Sulęczyno. Planowany zakres rozbudowy sieci wodociągowej
opisuje załącznik graficzny nr 1 pn. (załącznik nr 11 do SIWZ): sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do
granicy działek, przewidzianych do podłączenia, z projektowanej sieci wodociągowej w m. Sulęczyno Kłodno.
Dla zadania nr 1 szacowana łączna długość sieci wodociągowej wynosi L=12,0 km bez odgałęzień,
szacowana ilość odgałęzień sieci wodociągowej (do posesji) 135 szt, b) Zadanie nr 2 Projekt budowlany i
wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Podjazy i Żakowo. Planowany zakres
rozbudowy sieci wodociągowej opisują załączniki graficzne nr 2 i 3 pn. (załączniki nr 12 i 13 do SIWZ): sieć
wodociągowa wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przewidzianych do podłączenia, z projektowanej sieci
wodociągowej dla m. Podjazy, Żakowo. Dla zadania nr 2 szacowana łączna długość sieci wodociągowej
wynosi L=8,0 km bez odgałęzień, szacowana ilość odgałęzień sieci wodociągowej (do posesji) 148 szt, c)
Zadanie nr 3 Nadzór autorski, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Wymagana dokumentacja
projektowa będzie obejmować: A) projekt budowlany w 5ciu egzemplarzach wersji papierowej i na DVD lub na
nośniku pamięci typu Pendrive, który zawierać będzie: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt
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architektoniczno-budowlany dla całego zadania; c) uzgodnienia i opinie pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych, bhp., ochrony ppoż., d) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o
zapewnianiu dostaw mediów i dostępu do dróg, e) informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
B) projekt wykonawczy odrębnie dla poszczególnych zadań w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na
DVD lub na nośniku pamięci typu Pendrive w zakresie: a) konstrukcji sieci wodociągowej wraz z kompletną
infrastrukturą tj. zasuwy węzłowe, hydranty, pompownie strefowe wraz z infrastrukturą (ogrodzenie,
oświetlenie, drogi wewnętrzne i dojazdowe wraz z niezbędnymi przyłączami mediów), punkty redukcyjne
ciśnienia itp., b) instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych dla elementów wchodzących w skład systemu
sieci, c) badań geologicznych podłoża gruntowego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc posadowienia
poszczególnych pompowni strefowych, przejść pod przeszkodami (drogi, cieki wodne), d) opracowanie dla
całego zamówienia wytycznych do realizacji budowy uwzględniających wymagania ochrony środowiska
naturalnego, e) opracowanie dla całego zamówienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych ( dalej STWiORB ) w 2 egzemplarzach wersji papierowej i na DVD lub na nośniku pamięci typu
Pendrive. Zakres STWiORB musi być zgodny i spójny z zakresem dokumentacji projektowej, na podstawie
której będzie realizowana inwestycja. Z uwagi na wielobranżowy zakres dokumentacji projektowej
(technologia, konstrukcje, energetyka) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych będą
składały się ze specyfikacji technicznych robót podstawowych oraz rodzajów według przyjętej systematyki lub
grupy robót np. roboty ziemne, roboty budowlane, roboty montażowe, technologia, odtworzenie nawierzchni
itp. Ogólne informacje na temat organizacji zadania inwestycyjnego, rodzajach kosztów i zasad płatności
należy opisać w ST Wymagania ogólne. Wszystkie specyfikacje techniczne muszą zawierać istotne
informacje i wytyczne, które wynikają z uzgodnień branżowych i terenowych projektu, f) Kosztorys inwestorski
i przedmiar robót powinien zawierać szczegółowe wyliczenie robót z podaniem poszczególnych odcinków
robót, które winny odnosić się do opisanych w dokumentacji punktów, tak aby posiadał formę, którą będzie
można w prosty sposób zweryfikować. Dodatkowo projektant sporządzi tabelę scaloną przedmiaru robót
(kosztorys ofertowy po wypełnieniu), który będzie opracowany w formie scalonej (zagregowanej) dla potrzeb
przygotowania przez oferentów tabeli kalkulacji cen jednostkowych. Scalenie pozycji przedmiaru
szczegółowego i forma tabeli kalkulacji cen jednostkowych zostanie ustalona z Zamawiającym po wykonaniu
przedmiaru szczegółowego. Przedmiar robót należy sporządzić w formie wydruku i w wersji elektronicznej,
zaś tabela kalkulacji cen jednostkowych w wersji do wydruku i cyfrowej elektronicznej edytowalnej (xls, doc ).
Kosztorys inwestorski należy opracować w formie scalonej. Powinien być on również kompatybilny z
przedmiarem robót kosztorysem ofertowym po wypełnieniu. Kosztorys inwestorski będzie posiadał załącznik
zawierający odniesienie do każdej pozycji scalonej (Opisu robót), ze szczegółowym podziałem na pozycje
przedmiarowe wraz z odwołaniem do podstawy kalkulacji, dokładnych wyliczeń i jednostek. C) Koncepcje
rozbudowy sieci wodociągowych odrębnie dla poszczególnych zadań w 2 egzemplarzach wersji papierowej i
na DVD lub na nośniku pamięci typu Pendrive 2) Zakres i forma dokumentacji projektowej: a) Projekt musi
spełniać wymagania dotyczące formy projektu budowlanego i wykonawczego, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej (Dz.U. 2012, Nr 0 poz . 462 z dnia 27.04.2012r.), b) Przed przystąpieniem do
projektowania projektant sporządzi koncepcje sieci wodociągowych na mapach roboczych sytuacyjno
wysokościowych w skali nie większej niż 1:1000 odrębnie dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2. Na etapie koncepcji
w uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzi szczegółową analizę terenową w celu wyboru najbardziej
optymalnej lokalizacji tras sieci wodociągowych. Na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym tras sieci
wodociągowych Projektant sporządzi bilans zapotrzebowania wody, obejmujący odbiorców podłączonych do
sieci wodociągowych istniejących i przewidzianych do podłączenia z sieci projektowanych. Bilans należy
sporządzić odrębnie dla sieci wodociągowych zasilanych z stacji uzdatniania wody (SUW) w Widnej Górze,
Bukowej Górze i Sulęczynie. Bilans zapotrzebowana wody stanowił będzie podstawę do opracowania
schematów obliczeniowych sieci wodociągowych z określeniem przepływów wody na poszczególnych
odcinkach i obliczeniami strat ciśnienia. Na podstawie przeprowadzonych analiz hydraulicznych projektant w

file://C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\C... 2013-05-07

Page 3 of 9

uzgodnieniu z Zamawiającym określi warunki hydrauliczne pracy istniejących i projektowanych odcinków sieci
wodociągowej ze wskazaniem lokalizacji punktów redukcyjnych ciśnienia lub strefowych pompowni wody.
Zakres koncepcji winien obejmować sieci wodociągowe istniejące i projektowane. Koncepcja powinna
zawierać: Trasy sieci wodociągowych istniejących i projektowanych na mapach roboczych sytuacyjno
wysokościowych w skali nie większej niż 1:1000 odrębnie dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2, Bilans
zapotrzebowania na wodę (obecny i perspektywiczny) Qśrd, Qmaxd, Qmaxh, (potrzeby bytowo gospodarcze,
usługowe, rolnicze, p.poż), Schematy obliczeniowe sieci wodociągowych z naniesionymi przepływami na
poszczególnych odcinkach sieci istniejącej i projektowanej, Obliczenia hydrauliczne obejmujące sieci
projektowane i istniejące, profile sieci wodociągowych istniejących i projektowanych w skali 1:100/2000 z
naniesionymi liniami ciśnień dynamicznych dla rozbiorów Qmaxh, Qmaxh z uwzględnieniem zapotrzebowanie
p.poż., oraz liniami ciśnień statycznych, analizę wraz z wyznaczeniem odcinków sieci wodociągowych
istniejących i projektowanych zapewniających wydajność Qmaxh i p.poż, analizę potrzeb w zakresie
konieczności budowy pompowni sieciowych, analizę poprawności lokalizacji i przepustowości istniejącej
wodociągowej pompowni strefowej w Podjazach w kontekście rozbudowy wodociągu Podjazy Żakowo,
analizę potrzeb konieczności zastosowania i miejsc lokalizacji ewentualnych punktów redukcyjnych ciśnienia
wody. Zakres i orientacyjne trasy sieci istniejących i projektowanych przedstawione zostały na załącznikach
graficznych nr 4.1 i 4.2 (załączniki nr 14 i 15 do SIWZ) c) Orientacyjne długości istniejących sieci
wodociągowych wynoszą: Zasilane z SUW Widna Góra 27,0 km, Zasilane z SUW Bukowa Góra 3,2 km,
Zasilane z SUW Sulęczyno 8,8 km, Razem 39,0 km. 3) Uwagi ogólne do opracowania dokumentacji: a) Każdy
komplet dokumentacji będzie posiadał spis zawartości. Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne
dokumenty tworzące komplet dokumentacji mają być sporządzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale
spięte oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf., b) W każdym tomie dokumentacji projektowej wszystkie
strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją, c) Przedmiot umowy opracować zgodnie z
niniejszym opisem przedmiotu zamówienia obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz stosować się do
wytycznych projektowania i budowy zawartych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociągowych zeszyt 3, d) Projekty wykonawcze muszą zawierać zestawienia tabelaryczne z podaniem
długości budowanej sieci wodociągowej, średnicy i materiału, wraz z wyszczególnieniem długości i średnicy
przyłączy/odgałęzień wodociągowych. Propozycja i uzasadnienie doboru urządzeń (wyrażone wyłącznie przy
użyciu parametrów techniczno - użytkowych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), e) Przebieg sieci
wodociągowej w gruntach prywatnych projektant uzgodni z właścicielami nieruchomości i uzyska w imieniu
Zamawiającego prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca sporządzi listę
właścicieli nieruchomości, na których będą prowadzone roboty budowlane wraz z podpisanymi przez nich
oświadczeniami o wyrażeniu zgody na wybudowanie sieci wodociągowej na terenie ich działki wraz z
przesyłem wody przez ich działki, zgody na korzystanie z dróg przebiegających przez ich działki i braku
roszczeń w tym względzie na etapie wykonywania i po wykonaniu robót budowlanych. Do każdego
oświadczenia należy załączyć mapę z trasą sieci wodociągowej podpisaną przez właściciela terenu.
Lokalizację odgałęzień sieci wodociągowej, od których wykonywane będą przyłącza należy uzgodnić
odrębnie z każdym właścicielem posesji (oświadczenie pisemne właściciela o uzgodnieniu lokalizacji
odgałęzienia wraz z podpisaną przez właściciela mapą z naniesioną trasą przyłącza). 4) Nadzór autorski:
Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę w ramach opracowanych dokumentacji projektowych
wszystkich branż w zakresie obejmującym w szczególności: stwierdzania w toku wykonywania robót
budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową; wyjaśniania wątpliwości powstałych
w toku realizacji robót dot. projektu budowlanego i wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań, ewentualne
uszczegóławianie dokumentacji projektowej oraz poprawianie błędnych rozwiązań projektowych; uzgadnianie
z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań
technicznych i technologicznych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego; żądanie wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania
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zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną pozwoleniem na
budowę dokumentacją projektową; w przypadku wystąpienia wad ukrytych z winy Wykonawcy skutkujących
koniecznością wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego
sporządzania przez Wykonawcę projektów budowlanych zmian wraz z uzgodnieniami i wystąpieniem o
zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji tj. aktualizacja
map do celów projektowych, uzgodnienia, projekt zmian do projektu budowlanego, itp. ponosi Wykonawca;
uczestniczenie w odbiorach końcowych poszczególnych etapów zadań i potwierdzanie każdorazowo
wykonania etapu zadania zgodnie z projektem budowlanym ; Nadzór autorski sprawowany będzie przez cały
okres prowadzenia i rozliczania inwestycji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku; Nadzór
autorski sprawowany będzie w ilości do 30 wizyt na budowie przez cały okres budowy (na potrzeby obliczenia
ceny oferty należy przyjąć maksymalną ilość pobytów tj. 30 szt.). Rzeczywista ilość pobytów zależna będzie
od zapotrzebowania na prowadzenie przedmiotowego nadzoru. Pobyt na budowie osoby wykonującej nadzór
autorski wraz z opisem celu wizyty Zamawiający lub powołany inspektor nadzoru inwestorskiego będzie
dokumentował w Karcie pobytu nadzoru autorskiego. Wizyta na budowie liczona będzie dla każdej z branż
osobno. Rozliczenia za sprawowanie nadzoru odbywać się będą nie częściej niż raz w miesiącu..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości
10% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.24.80.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości
przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych. 3. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)bezwarunkowych i płatnych na pierwsze
żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach
bankowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z
późn. zm.) 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Przedsiębiorstw
Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, nr konta: 55 8324 0001
0000 1397 2000 0030. 6.Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1)Wadium wnoszone w formach
niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu
umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego
dokumentu należy wpiąć do oferty. 7.Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami
określonymi w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113
poz. 795 z późniejszymi zmianami).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku w ww zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca
wykaże się realizacją co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji
projektowej wodociągu o długości min. 15 km w ramach jednej umowy oraz wykonania koncepcji
rozbudowy sieci wodociągowej obejmującej swym zakresem obliczenia hydrauliczne, analizę
istniejącego i projektowanego (rozbudowywanego) układu wodociągowego o łącznej długości nie
mniejszej niż 30 km (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych
odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku w ww zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca
wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) 2 (dwoma)
projektantami posiadającymi: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów co najmniej 3 letnie
doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień projektowych) oraz doświadczenie
jednego z projektantów w realizacji co najmniej jednego zadania porównywalnego z przedmiotem
zamówienia, tj. z zakresu projektowania sieci wodociągowej o długości minimum 15 km oraz
sporządzenia koncepcji uwzględniającej rozbudowę i analizę istniejącego układu wodociągowego
obejmującego łączną długość sieci nie mniej niż 30km; b) 1 (jednym) projektantaem posiadającym:
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) 1
(jednym) projektantem posiadającym: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno budowlanej lub inne ważne uprawnienia projektowania bez ograniczeń w tej
specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zamawiający dopuszcza
połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje
warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Jednak bezwzględnie wymagane jest
dysponowanie min. 2 projektantami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku pozostałych funkcji dopuszcza się
łączenie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca
wykaże się posiadaniem środków finansowych w wysokości co najmniej 100 000,00 zł lub
posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
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WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;



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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 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 kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;



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
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albo składania ofert;


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;



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;



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;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o 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
wstrzymanie 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;

III.4.3.2)


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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Na podstawie art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2.Zmiana umowy dokonana z
naruszeniem powyżej przytoczonego przepisu jest nieważna. 3.Zgodnie z powyższym, Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w następujących przypadkach: a)zaistnienia po zawarciu umowy,
przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne
wobec łączącej strony więzi prawnej: charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy
uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, b)okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych
stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia
ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu projektowania, c)zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia
stron, d)działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które
uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza jeżeli zostały one podjęte
przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego, e)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie
z SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://pwik.sierakowice.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo
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Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013
godzina 10:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340
Sierakowice, I piętro , sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie jest współfinasowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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