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Sierakowice: : Dostawa nowych agregatów prądotwórczych
zabudowanych na podwoziu jezdnym umożliwiającym przewożenie - w
ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice.
Numer ogłoszenia: 412048 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
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.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Dostawa nowych agregatów prądotwórczych
zabudowanych na podwoziu jezdnym umożliwiającym przewożenie - w ramach projektu Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa 3 (trzech) sztuk nowych agregatów prądotwórczych zabudowanych na podwoziu jezdnym
umożliwiającym przewożenie. Agregaty przeznaczone do zasilania urządzeń elektronicznych, z ręcznym
sterowaniem, układem podgrzewania agregatu i regulatorem napięcia. Dostawa ma uwzględniać pierwsze
uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie obsługi Zamawiającego. Agregaty fabrycznie nowe i wolne od
obciążeń prawami osób trzecich. Opis szczegółowy przedmiotu: Przewoźny agregat prądotwórczy spalinowy
obudowany na przyczepie dwuosiowej samojezdnej z homologacją drogową (dopuszczenie do ruchu) z
hamulcem najazdowym. Homologacja (osobno) na przyczepę w celu dokonania rejestracji pojazdu
(niezbędne dokumenty i homologacje do rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym z późn. zm. Każdy agregat musi mieć europejski certyfikat CE. Przyczepa wyposażona w dyszel
łamany z zaczepem kulistym i wymiennym oczkowym oraz z przodu kółko manewrowe. Ładowność
przyczepy musi uwzględniać ciężar zabudowanego agregatu prądotwórczego wraz z pełnym zbiornikiem
paliwa. Przyczepa wyposażona w podpory stabilizacyjne od strony dyszla i od strony nasad (min. 4 szt.) o
powierzchni stopy zapobiegającej zapadaniu się w gruncie. Wymagane parametry techniczne: Prądnica synchroniczna bezszczotkowa, czterobiegunowa, uzwojenie odporne na środowisko wilgotne, ilość faz 3+N+PE Moc maksymalna LTP wg PN-ISO8528-1 82kVa Moc nominalna RPP wg PN-ISO8528 75kVa Moc
czynna 60 kW Prąd nominalny 108A Napięcie znamionowe 400/230 V Częstotliwość 50Hz regulacja napięcia
- regulator elektroniczny +/-1% stabilność częstotliwości +/-1% współczynnik mocy cos fi 0,8 sprawność min.
89% klasa izolacji H stopień ochrony min. IP21 Panel sterujący z oświetleniem tablicy, wyłącznik
bezpieczeństwa, wyłącznik nadprądowy, akumulator, mierniki parametrów elektrycznych: woltomierz,
częstościomierz, licznik czasu pracy (minuty, godziny), pomiar mocy czynnej kW, pomiar mocy pozornej kVA,
mierniki pozostałych parametrów: wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik temperatury
silnika. Długość przewodu zasilającego min. 10mb, minimalna ilość zamontowanych gniazd 4x230V, 2x32A -
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400V IP67, 2x64A - 400V IP64. Silnik wysokoprężny Diesel turbodoładowany z wtryskiem bezpośrednim,
chłodzony cieczą, układ smarowania ciśnieniowy wymuszony. Obudowa agregatu dźwiękochłonna,
zabezpieczona antykorozyjnie, odporna na wpływ czynników atmosferycznych. Masa własna agregatu wraz z
przyczepą - max 2000kg. Zbiornik paliwa zapewniający pracę agregatu bez konieczności tankowania od 10 15 godzin pracy. Zabezpieczenie wlewu paliwa na klucz przed kradzieżą..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.10.00.00-7.
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: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych
00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku
Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą
następujących dokumentów: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających
wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu
lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia), Opis
sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków: Zamawiający sprawdzi
prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do
wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że
ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez
Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z
postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w
realizacji co najmniej 1 (jednej) dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy
jednego agregatu prądotwórczego o mocy czynnej min. 60 kW w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego
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została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana
należycie. Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez
Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia), (ii) Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie
trzech lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz
którego została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę
wspólną), sporządzony według załącznika nr 4 do SIWZ. Za dowody potwierdzające, że dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Zamawiający uzna: a) poświadczenie, z tym, że w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w lit. a) (iii) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych 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 potrzeby wykonania zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik
nr 5 do SIWZ; Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. (iv) Jeżeli Wykonawca
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu
oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: - dokumentów dotyczących w
szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca może wykorzystać tabelę
nr 1 w załączniku nr 5, który wypełnia inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał
Wykonawca. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków: Zamawiający
sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako
wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i
oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W
przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).
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III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez
Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia). (ii) Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 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 potrzeby wykonania zamówienia; Wykonawca
może w tym celu wykorzystać załącznik nr 5 do SIWZ; Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. (iii) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
żąda: - dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym
celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 5, który wypełnia inny podmiot, z
którego zasobów będzie korzystał Wykonawca. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
powyższych warunków: Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z
wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona
oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca
spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie
odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2013.907 z późn. zm.).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP -
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musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez
Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia). (ii) Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 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 potrzeby wykonania zamówienia; Wykonawca
może w tym celu wykorzystać załącznik nr 5 do SIWZ; Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. (iii) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
żąda: - dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym
celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 5, który wypełnia inny podmiot, z
którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać: a) posiadanie środków
finansowych w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w
wysokości, co najmniej 200.000,00 zł. Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku
Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą
następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających
wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu
lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia), (ii)
Wykonawca musi dołączyć 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 ofert; (iii) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku; (iv) Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 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 potrzeby wykonania zamówienia; Wykonawca
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może w tym celu wykorzystać załącznik nr 5 do SIWZ; Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. (v) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
żąda: - dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym
celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 5, który wypełnia inny podmiot, z
którego zasobów będzie korzystał Wykonawca. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
powyższych warunków: Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z
wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona
oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca
spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie
odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2013.907 z późn. zm.).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
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;



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;
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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;



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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pwik.sierakowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014
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: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach
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Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju
Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wymagania dotyczące
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej
(cena brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy..
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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