OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Zamawiający:
2. Postępowanie w trybie:
3. Adres strony
internetowej, na której
zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
4. Przedmiot zamówienia:
5. Składanie ofert
częściowych:
6. Składanie oferty
wariantowej:
7. Termin wykonania
zamówienia:

8. Wadium:
9. Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:
10. Miejsce składania ofert:
11. Termin składania ofert:
12. Termin związania ofertą:
13. Informacja o zamiarze
zawarcia umowy
ramowej
14. Informacja o zamiarze
ustanowienia
dynamicznego systemu
zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na
której będą zamieszczone
dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego
systemu zakupów
15. Informacja o
przewidywanym
wyborze
najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z
adresem strony
internetowej, na której
będzie prowadzona
aukcja elektroniczna.
16. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania
oceny spełniania
warunków udziału
w postępowaniu:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro
i poniżej kwot wg art. 11 ust. 8
http://www.wodociagi.slupsk.pl/wodociagi.php?lang=pl&id=inwestycje_
fundusz_spojnosci_przetargi

Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku
Nie dopuszcza się
Nie dopuszcza się
Czas trwania zamówienia wynosi 30 miesięcy i obejmuje Czas na Ukończenie
oraz Okres Zgłaszania Wad tj. 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (Czas na
Ukończenie) + 12 miesięcy od Wystawienia przez Inżyniera Świadectwa
Przejęcia (Okres Zgłaszania Wad)
120.000 PLN;
Cena 100%
Siedziba Zamawiającego ul. E. Orzeszkowej 1, pokój nr 11 (Budynek A)
15.12.2006r.; godz.10:00
30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów w tej
procedurze

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musz ą spełniać ni żej
wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania dzia łalności lub czynno ści w
zakresie odpowiadaj ącym przedmiotowi zamówienia. W celu
potwierdzenia spe łniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a)

aktualny odpis z w łaściwego rejestru albo aktualne za świadczenie o
wpisie do ewidencji dzia
łalności gospodarczej, je żeli odr ębne
przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub zg łoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcze
śniej ni ż 6
miesięcy przed up ływem terminu sk ładania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia

przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w ofercie musz
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

ą by ć

b) zaświadczenia o posiadaniu uprawnie
ń budowlanych oraz o
członkostwie w izbach samorz ądowych architektów lub in żynierów
budownictwa dla Kierowników Budowy i Projektantów
wymienionych w pkt. 9.1.3) IDW.
2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177 z późn. zm). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawcy zobowi ązani s ą przed łożyć nast ępujące
dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich),
a)

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp , wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)

aktualne za świadczenia w łaściwego naczelnika urz ędu skarbowego
oraz w łaściwego oddzia łu Zak ładu Ubezpiecze ń Spo łecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo
łecznego potwierdzaj ące
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z op łacaniem podatków,
opłat oraz sk ładek na ubezpieczenie zdrowotne i spo
łeczne, lub
zaświadczenia, że uzyska ł przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w ca łości wykonania decyzji w łaściwego organu, wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) posiadać niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponowa ć
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia. W szczególno ści Wykonawca musi spe łniać
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania si ę dwóch
lub wi ęcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany b ędzie ich łączny potencja ł techniczny i kadrowy oraz
łączne kwalifikacje i doświadczenie).
a)

posiadać przeciętne zatrudnienie w okre sie ostatnich trzech lat (tj. w
latach 2003, 2004, 2005), a je żeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 30 pracowników.
W celu potwierdzenia spe łniania niniejszego warunku Wykonawcy
(każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) zobowiązani są
przedłożyć Informacj ę na temat przeci ętnej liczby zatrudnionych
pracowników sporz ądzoną wed ług wzoru stanowi ącego załącznik
nr 3 do IDW,

b) posiadać przeci ętną liczebno ść personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat (tj. w latach 2003, 2004, 2005) , a je
żeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości nie
mniejszej niż 3 osoby.
W celu potwierdzenia spe łniania niniejszego warunku Wykonawcy
(każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) zobowiązani są
przedłożyć Informacj ę na temat przeci ętnej liczebno ści personelu
kierowniczego sporz ądzoną wed ług wzoru stanowi ącego załącznik
nr 4 do IDW,
c)

do wykonania zamówienia dysponowa ć nast ępującymi narzędziami i
urządzeniami:

Lp

Opis

1.

Sprzęt do odwadniania
wykopów (igłofiltry)

Minimalna wymagana ilość
4 kpl

W celu potwierdzenia spe łniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani s ą przed łożyć wykaz niezb ędnych do wykonania
zamówienia narz ędzi i urz ądzeń sporz ądzony wed ług wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do IDW (Wykonawcy składający ofertę
wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz),
d) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia
następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, do świadczenia i wykszta łcenia niezb ędnych do
wykonania zamówienia, a tak że zakresu wykonywanych przez nich
czynności:
Przedstawiciel Wykonawcy – powinien posiada
ć nast ępujące
kwalifikacje i doświadczenie:
- minimum 10 lat do świadczenia zawodowego obejmuj ącego
doświadczenie przy kierowaniu realizacj ą co najmniej 2 inwestycji z
zakresu infrastruktury wodno-ściekowej o łącznej wartości (netto) nie
mniejszej ni ż 7 mln PLN, w tym co najmniej 1 inwestycji
zrealizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub
równoważne tj. warunki kontraktowe FIDIC dostosowane do prawa
lokalnego państwa na terenie którego wykonywane były inwestycje;
- biegła znajomo ść j ęzyka polskiego (lub zapewnienie t łumacza
przez cały okres trwania umowy );
Kierownik Budowy – powinien posiada ć nast ępujące kwalifikacje i
doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno ści
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urz ądzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci ągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadaj
ące im wa
żne uprawnienia
budowlane, które zosta
ły wydane na podstawie wcze
śniej
obowiązujących przepisów bez ograniczeń;
- minimum 8 lat do świadczenia zawodowego jako kierownik
budowy, w tym minimum dwóch inwestycji o łącznej wartości (netto)
nie mniejszej niż 6 mln PLN;
- biegła znajomo ść j ęzyka polskiego (lub zapewnienie t łumacza
przez cały okres trwania umowy);
Projektant – powinien posiada
ć nast ępujące kwalifikacje i
doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno
ści
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz
ądzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im wa żne uprawnienia budowlane, które zosta
ły
wydane na podstawie wcze śniej obowi ązujących przepisów bez
ograniczeń;
- minimum 10 lat do świadczenia zawodowego jako projektant, w
tym jako g łówny projektant minimum jednej przepompowni ścieków
o wydajności nie mniejszej niż 1 m3/s;
- biegła znajomo ść j ęzyka polskiego (lub zapewnienie t łumacza
przez cały okres trwania umowy);
W celu potwierdzenia spe łniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani s ą przed łożyć: wykaz osób, które b ędą wykonywa ć
zamówienie lub uczestniczy
ć w wykonywaniu zamówienia

(Wykonawcy składający ofert ę wspóln ą przedk ładają jeden wspólny
wykaz) wraz z dokumentami stwierdzaj
ącymi posiadanie
wymaganych uprawnie ń, je żeli ustawy nak
ładają obowi ązek
posiadania takich uprawnień,
e)

wykonać w okresie ostatnich pi
ęciu lat przed dniem wszcz ęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a je żeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia na
roboty budowlane, których przedmiotem była:
-

budowa dwóch sieci kanalizacyjnych wraz z pompowniami
ścieków o wartości łącznej (netto) co najmniej 10 mln PLN oraz
budowa min. 1 monolitycznego zbiornika
żelbetowego o
pojemności min. 200 m3

W celu potwierdzenia spe łniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani s ą przed łożyć wykaz wykonanych robót budowlanych
sporządzony wed ług wzoru stanowi ącego załącznik nr 7 do IDW
(Wykonawcy składający ofert ę wspóln ą przedk ładają jeden wspólny
wykaz) oraz dokumenty potwierdzaj
ące, że roboty te zosta
ły
wykonane należycie.
4) znajdować si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej
wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególno ści Wykonawca
musi spe łniać nast ępujące warunki (w przypadku wspólnego
ubiegania si ę dwóch lub wi
ęcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana b ędzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowi ązek
złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnianie tego warunku) Wykonawcy składający
ofertę wspólną składają przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich :
a)

Wykonawca osi ągnął średni roczny przychód netto ze sprzeda ży w
ostatnich 3 latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, w wysokości co najmniej 12 mln PLN.
W celu potwierdzenia spe łniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przed łożyć Rachunek zysków i strat, a w przypadku
Wykonawców niezobowi ązanych do sporz ądzania sprawozdania
finansowego inny dokument okre ślający te przychody - za okres nie
dłuższy ni ż ostatnie 3 lata obrotowe, a je żeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres, oraz streszczenie informacji
finansowych sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 9
do IDW.

b) posiadać środki finansowe (lub zdolno ść kredytową) w wysokości co
najmniej 1.200.000 PLN.
W celu potwierdzenia spe łniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani s ą przed łożyć informacj ę banku lub spó łdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej w której Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysoko ść posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytow ą Wykonawcy, wystawion ą nie wcze śniej ni ż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) z łożyć o świadczenie, sporz ądzone wed ług wzoru stanowi ącego
załącznik nr 2 do IDW, o spe
łnianiu warunków udzia łu w
postępowaniu art. 22 ust. 1 pkt 1-4 . Wykonawcy sk ładający ofert ę
wspólną przedkładają jedno wspólne oświadczenie.
6) Wykonawcy sk ładający oferty maj ą obowi ązek dokona ć przeliczenia
wymaganych przez Zamawiaj ącego warto ści z waluty kraju
Wykonawcy na PLN wed ług średniego kursu NBP (Narodowego
Banku Polskiego) obowi ązującego w dniu ukazania si ę og łoszenia w
Biuletynie Zamówie ń Publicznych i poda ć przyj ęty przelicznik w

oświadczeniu przygotowanym według wzoru stanowi ącego załącznik
nr 9 do IDW.
2.

Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo że żądać zamawiaj ący od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
a) o których mowa w pkt. 9.1.1).a), 9.1.2).b) i 9.1.2).c) IDW, sk
łada
dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w
którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj
ące
odpowiednio, że:
i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, op
łat, sk ładek na
ubezpieczenie spo łeczne i zdrowotne albo
że uzyska ł
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na
raty zaleg łych p łatności lub wstrzymanie w ca łości wykonania
decyzji właściwego organu;
iii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) o których mowa w pkt. 9.1.2).a) IDW sk
łada za świadczenie
właściwego organu s
ądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz ą, w
zakresie określonym art. 24 ustp. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
2) Dokumenty o których mowa w punkcie 9.2.1)a)i. oraz 9.2.1)a)iii. oraz
9.2.1)b) IDW powinny by ć wystawione nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w
punkcie 9.2.1)a)ii. IDW powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si ę dokumentów, o
których mowa w pkt. 9.2.1) IDW, zast
ępuje si ę je dokumentem
zawierającym o świadczenie z łożone przed notariuszem, w łaściwym
organem s ądowym, administracyjnym albo organem samorz
ądu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib
ę lub miejsce
zamieszkania. Przepis punktu 9.2.2) IDW stosuje się odpowiednio.
4) Dokumenty sporządzone w j ęzyku obcym musz ą być z łożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

17. Ogłoszenie o zamówieniu
przekazano Prezesowi
Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu
18. Nazwisko osoby
upoważnionej do
kontaktów
19. SIWZ można odebrać:

20. Numer referencyjny:
Data publikacji: 08.11.2006r.

08.11.2006r.
Andrzej Mielczarek tel. 059 84 18 393;
e-mail: jrp.amielczarek@wodociagi.slupsk.pl
Jarosław Rzeczkowski tel. 059 84 18 394
e-mail: jrp.jrzeczkowski@wodociagi.slupsk.pl
na pisemny wniosek Wykonawcy w cenie 200,00zł - w siedzibie
Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, Budynek A, pokój nr 14,
płatne gotówką w kasie Zamawiającego lub przesłana za zaliczeniem firmą
kurierską.
04/PN/JRP/2006

