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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Gmina Pruchnik
Adres pocztowy: ul Rynek 1
Miejscowość: Pruchnik

Kod pocztowy: 37-560 Pruchnik

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 166236113

Osoba do kontaktów: Elzbieta Barszczak
E-mail: ebarszczak@pruchnik.hg.pl

Faks: +48 166236125

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.pruchnik.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie
Pruchnik – Etap III”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: 12
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Gmina Pruchnik
Kod NUTS: PL324
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Opracowanie minimum dwóch wariantów koncepcji projektu kanalizacji, z uwzględnieniem istniejących
warunków geotechnicznych w terenie oraz badania geotechniczne (jeżeli zajdzie konieczność wykonania
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) ze względu na występujące osuwiska na terenie przewidzianym do
skanalizowania.
2.2. Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w podziale na 7 odrębnych opracowań w celu
umożliwienia realizacji projektu etapowo, obejmujący następujące tomy :
Pruchnik ulice Lipowa, Zamkowa, Grunwaldzka, Jarosławska (część nie skanalizowana),
Hawłowice,
Rozbórz Długi ,
Rozbórz Okrągły,
Rzeplin,
Jodłówka,
Świebodna
oraz
Projekt monitoringu na całość systemu kanalizacji
3. Zakres rzeczowy opracowań do wykonania dla każdego tomu obejmuje:
1) Mapy wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w
niezbędnym zakresie
2) Aktualne wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru gruntów do decyzji
o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę.
3) Umowy cywilno-prawne zawierające zgodę na wejście w teren spisane z właścicielami działek do w/w decyzji
i pozwolenia na budowę. W przypadku umów podpisanych przez użytkownika, pełnomocnika lub spadkobiercę
stosownie do przepisów prawa budowlanego .
4) Raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim o ile jest on niezbędny
5) Kompletne materiały do decyzji środowiskowej i decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
6) Uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, rowami i innymi
przeszkodami terenowymi i inne niezbędne do kompletu dokumentacji..
7) Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający kompleksową
realizację inwestycji, zawierający m.in.:
- komplet niezbędnych opinii i uzgodnień oraz decyzji
- umożliwiający uzyskanie pozwolenie na budowę zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
-projekt monitoringu dla oczyszczalni ścieków i pompowni sieciowych
8) Operat wodno - prawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego.
9) Projekty organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (jeśli wymagane).
10) Szczegółowy przedmiar robót z podziałem na branże i obiekty wg obowiązujących przepisów.
11) ZZK i kosztorys inwestorski dla wszystkich robót z podziałem jak przedmiary robót.
12) Dokumentacja geologiczno-inżynierska po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej dla celów
projektowych i wykonawstwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
13) Inne prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłową realizację przedmiotu
zamówienia.
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14) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
15) Opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
16) Uzyskanie pozwolenia na budowę.
17) Kompletną wersję elektroniczną edytowalną w/w dokumentów.
18) Projekt budowlany sieci monitoringu dla istniejącej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej nowo
projektowanej ( pompowni sieciowych) oraz obejmujący istniejąca pompownię P1 (Pruchnik-Kramarzówka)
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i
zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego;
- określenie w dokumentacji projektowej rozwiązań równoważnych
- sprawowanie nadzoru autorskiego;
- udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym
postępowaniu przetargowym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
71322000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
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w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 31/07/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 05/03/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
1. Wadium należy wnieść w wysokości 42 000 zł (słownie czterdzieści dwa tysiące tysięcy złotych) w terminie
do dnia 10-07-2012r, do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w
wysokości 10 % ceny maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:(jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, informacja z KRK,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu;
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów
podatkowych lub związanych
z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna)-dokumenty dotyczące
ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot;
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, wykaz osób, wykaz narzędzi
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum).
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
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2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące
dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
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 ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ( wg wzoru na załączniku nr 7 do siwz),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie
dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilna wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia
dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
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 ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia , przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt IIII.2.1.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
spełniania wymogów: 1. Każdy z wykonawców w celu wykonawca wykaże, że:
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, - posiada dostęp do środków finansowych w wysokości
ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i
nie niższej niż 700 000,00 zł.Ocena spełniania
dokumenty:
w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie
1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy
dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca
posiadanych środków finansowych lub zdolność
w/w warunku zostanie wyrażona w walucie obcej,
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni
3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o kurs walut NBP na dzień przesłania ogłoszenia do
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie publikacji w DZ.U. UE tj. datą wszczęcia postępowania.
zamówienia albo składania ofert.
- posiada ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z
składa ten z wykonawców
przedmiotem niniejszego zamówienia
składających ofertę wspólna, który w ramach
konsorcjum odpowiada za spełnienie tego
warunku.
2) Opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument
składa ten z wykonawców
składających ofertę wspólna, który w ramach
konsorcjum odpowiada za spełnienie tego
warunku przypadku składania oferty wspólnej
ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.
DOTYCZY rozdziału V SIWZ:
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, 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.
2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku,
o którym mowa w pkt 2 ppkt.4niniejszego rozdziału
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(art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnościach
finansowych innych
podmiotów (na zasadach określonych w pkt 4
niniejszego rozdziału), wymaga się
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 3 ppkt 5
niniejszego rozdziału dotyczącej tych
podmiotów.
3. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4,
przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być
poświadczone za zgodność
z oryginałem przez te podmioty.
4.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 spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku.
5Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożą oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25
ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane usługi wymagań określonych

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt. 2 ma obowiązek złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
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1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku,
w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1
(zał. nr 3 do siwz)
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez
wykazanie, że:- warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał ( a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje)
należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
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udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
- w tym okresie, minimum dwie usługi podobne
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem do objętych przedmiotem zamówienia Za usługę
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
podobną zamawiający uzna 1 (jedną) pracę stanowiącą
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
jedno kompleksowe działanie polegające na
te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie,
wykonaniu dokumentacji projektowej (w tym projektów
według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz
budowlanych i wykonawczych), obejmującej swoim
oraz dokumenty potwierdzające, że usługa została
zasięgiem co najmniej 50km sieci kanalizacyjnej wraz
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
z przepompowniami każda, z których co najmniej jedna
i prawidłowo ukończone,
dokumentacja została wykonana za kwotę nie mniejszą
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
niż 700 000,00 zł brutto oraz załączy dokumenty
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są
wykaz.
wykonywane należycie.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
- W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wraz ofertą „wykaz wykonanych prac podobnych..”,
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzony według propozycji zamawiającego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, oraz dokumenty
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
potwierdzające, że te usługi zostały wykonane
osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 należycie, np. referencje.
do siwz,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
składają jeden wspólny w/w wykaz.
zamówienia, poprzez wykazanie, że:
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 3.1 dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do
wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie wykonania zamówienia narzędziami
osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy i urządzeniami: Zamawiający nie wyznacza
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna
według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży
W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 3 do siwz)
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
oraz
wykonawców składających ofertę wspólną.
3.2 dysponują lub będą dysponować minimum 5
DOTYCZY rozdziału V SIWZ
osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie:
5.Wykonawca może polegać na wiedzy i
- a)-projektant branży sanitarnej posiadający:
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach uprawnienia budowlane do projektowania w
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
doświadczenie zawodowe jako projektant sanitarny
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej w tym
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
przy projektowaniu co najmniej jednej stanowiącej
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
kompleksowe działanie sieci kanalizacyjnej
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
odpowiadającej cechami projektowi będącego
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przedmiotem zamówienia t.j obejmującego co najmniej
z nich przy wykonaniu zamówienia.
jednego (1) projektu o zakresie rzeczowym 50 km sieci
6.Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku,
kanalizacyjnej, 5 pompowni, każdy
o którym mowa w pkt 2 ppkt.4niniejszego rozdziału
z projektantów ma spełniać osobno, minimum 2
(art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnościach
osoby. Projektant musi dysponować, całkowitym
finansowych innych
doświadczeniem min. 5 lat; ilość lat doświadczenia
podmiotów (na zasadach określonych w pkt 4
należy liczyć od daty wystawienia uprawnień,
niniejszego rozdziału), wymaga się
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 3 ppkt 5 odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
niniejszego rozdziału dotyczącej tych
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie
podmiotów.
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne
7.W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4,
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach
przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów
opisanych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
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dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być
poświadczone za zgodność
z oryginałem przez te podmioty.
8.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożą oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25
ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane usługi wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.

b)-projektant branży elektrycznej posiadający:
wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
doświadczenie zawodowe jako projektant elektryk
przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej w tym
min 5 szt przepompowni sieciowych, minimum 1
osoba. Projektant musi dysponować, całkowitym
doświadczenie min. 3 lata; Ilość lat doświadczenia
należy liczyć od daty wystawienia uprawnień,
- c)-geolog posiadający odpowiednie uprawnienia
do wykonywania, nadzorowania i kontrolowania prac
geologicznych kat VI lub kat VII lub równoważne, który
wykonał minimum jedną dokumentację geologicznoinzynierską., minimum 1 osoba,
- d)-geodeta kierujący pracami geodezyjnymi
posiadający wykształcenie wyższe lub średnie
posiadający aktualne uprawnienia geodezyjne od co
najmniej 3 lat, minimum 1 osoba.
Zamawiający akceptuje uprawnienia o których
mowa w Prawie geodezyjnym i kartograficznym
odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach
opisanych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (wypełniony załącznik nr
6 do SIWZ) oraz wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ
(wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia
Ocena spełniania w/w warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

12 / 25

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału:(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:(procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
IZ 271/14/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:(w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/07/2012 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:(jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 10/07/2012
(dd/mm/rrrr) Godzina10:05
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Świetlica Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek1, pokoj nr 15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

tak

nie

Przewiduje się uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –
2020
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale V SIWZ pkt. 1 ppkt. 2)-4) i 6) niniejszej siwz składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem 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,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 niniejszej siwz składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4– 8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 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 pkt 1 i 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. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. Jeśli, 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 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.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
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INNE DOKUMENTY
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową – formularz wraz z kosztorysem ofertowym, zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, i kalkulację
cenową -harmonogram zgodnie z rozdziałem X siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) Odpowiednie pełnomocnictwa,
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej
(Rozdział III pkt. 1 siwz)
3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) bez
podawania nazw (firm) i adresów podwykonawców;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) Dokument potwierdzający złożenie wadium
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY ORAZ OKRESLENIE WARUNKÓW ZMIANY
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się:
1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
2) Zmianę wynagrodzenia,
3) Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy ze strony Zamawiającego
i Wykonawcy.
4) Zmianę Wykonawcy
3. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:
- w przypadku wniesienia przez wykonawcę/wykonawców, po upływie terminu składania ofert odwołania do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Termin wykonania umowy wydłuża się
o liczbę dni odpowiadającą okresowi zawieszenia terminu związania ofertą
- wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na
termin realizacji zamówienia
- działanie siły wyższej
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja usługi projektowej w oparciu
o przedmiot umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w projekcie np. zmiany parametrów technicznych, rozwiązań
technicznych, technologii robót np. brak zgody na wejście w teren przez właścicieli nieruchomości;
- wystąpiła niezgodność pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów
- warunki atmosferyczne nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji,
mapy do celów projektowych, opracowań geodezyjnych, geologicznych
i geotechnicznych i innych);
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy, w
szczególności ze względu na udokumentowaną niezależną od zamawiającego
i wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń,
decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; wystąpienie okoliczności powodujących nieuzgodnienie
projektu w danym zakresie przez urzędy/instytucje (dot. np. ochrony dóbr kultury, zabytków, ochrony
środowiska);
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmiany nazwy zadania(np. uaktualnienie
kilometrażu sieci, doprecyzowania nazwy);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany zakresu prac projektowych;
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- skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku jej wykonania przed terminem.
4. Zmiana kadry przewidzianej do realizacji umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy może nastąpić w
przypadku:
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób (choroba, wypadek losowy itp.), które będą
uczestniczyć wykonywaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych
w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgoda Zamawiającego.
- o zmianie personelu Zamawiającego, Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.
4.1 Wykonawca jest obowiązany na każde wezwanie zamawiającego do przedstawienia dokumentów
poświadczających kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
w terminie 30 dni pod rygorem odstąpienia od umowy
4.2 Zmiana Wykonawcy może nastąpić w przypadku
- zmiany Wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia
podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie,
przekształcenie spółek);
- zmian podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu
wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
5. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku:
- konieczność zmniejszenia wartości usług z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe projektu-konieczność
zmniejszenia kwoty umownej, z powodu braku konieczności opracowania wybranych elementów tabeli
opracowań projektowych (np. brak obowiązku wykonania raportu oceny oddziaływania na środowisko, operatu
wodnoprawnego etc.);
- zmiana w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę
harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmianę
w tabeli elementów rozliczeniowych (np. w części geodezyjno-prawnej);
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT( zmiana podatku VAT i wartości brutto).Wszelkie zmiany i uzupełnienia
treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do
umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierające istotne okoliczności
potwierdzające konieczności zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu
umownym.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w
art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zm.).

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676 Warszawa

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
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Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
a) Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
b) Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
c) Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego
podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
d) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli
została przesłana w inny sposób.
e) Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
f) Odwołania inne niż określone w punkcie 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
g) Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
h) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
i) Odwołanie powinno:
a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp;
b) określać żądanie odwołującego;
c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
j) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp,
b) uiszczono wpis.
k) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
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l) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
m) Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
n) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
o) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186
ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
p) Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.
q) KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.
r) Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi
z wyrokiem sądu.
s) Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: Ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676 Warszawa

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-074331
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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