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Ogłoszenie z dnia 01.10.2012r.

Dla pzetargu nieograniczonego na roboty budowlane

"Przebudowa tozdzielczej sieci wodocĘgowej w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Góne - Etap II

oraz budowa sieci wodocĘgowej w rejonie uL Osiedle Robotnicze - przekroczenie rzeki Bóbr"

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK" Spółka z o.o.

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamańającego:

NPlzPl38D012

I. TRyBzAMówrnxrł

PosĘpowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Insbrrkcji udzielania
zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK ,,WODNIK" Sp. z o.o., zgodnie z ZatzĄdzelięm
Wewnętrznym Nr 48012012 z dnja 2 kwietnia 20 l 2 rokll Prezesa Zatządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i lGnalizacji ,,WODNIK" Sp. z o.o. InstrŃcja doĘpna jest na stronie intemetowej www.wodniknet pl

W ramach prowadzonej procedury przetargowej, w odpowiedzi na publiczne ogłoszeńe
o zamówieniu, oferty mogą składac wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie
dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej htto://ryww.bio.wodniknet nU

II. pRzEDMIor złłrówrr,m,ł.

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Osiedlu Robotricąm
w Jeleniej Gótze - Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Osiedle Robotnicze -
przekłoczenie rzeki Bóbr.
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Zadanie obejmuje:
a) Przebudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Osiedlu Robotriczym w Jeleniej Gótze -Etap II
b) Budowę sieci wodociągowej w Ęonie ul. Osiedle Robotnicze - przekroczenie rzeki Bóbr

Szczegółowy opis zawarĘ jest w Specyfrkacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Część I[
Opis Przedmiofu Zanóńeńa,

III.TERMIN WYKONAMA

rozpoczęcie robót : 7 dni od dnia podpisania umowy,

zakonczenie robót : 12 Ęgodni od dnia podpisania umowy.

IV.WYMAGANE DOKUMENTY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy złożą ofertę w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zanówienia (wzór formularz ofęrtolvy - załącznik nr 1 do IDW)
spełniają warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do ID}V)
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przapadkach szczegółowo określonych
w pkt.4.2 Instrukcji udzielania zamowień orv ktorzy na tę okoliczność złożą stosowne
oświadczęnte (wzot oświadczenia - załącznik nr 3 do IDW) potwierdzone dokumentami
określonymi niżej przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich możę żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2007 r. ff 223, poz. l655 z poź. Zm.).

W celu potwierdzeńa, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamowienia oraz nie
podlega wykluczeniu z postępowania - Wykonawca przedłoĘ w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałęmprzez Wykonawcę następujące dokumenty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wskazania osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podejmowania czynności
prawnych otaz zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub oryginał właściwego
pełnomocnictwa potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie gospodarczym - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upŁvwem terminu
składania ofert,

W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, Wykonawca przedłoĘ:

a) Wkaz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci
wodociągowej, wykonanej w okresie ostatnich pięciu Iat (srzed upływem terminu składania
ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców ) oraz załączy
dokumenty potwierdzające, że roboĘ te zostĘ wykonane naleĘcie (wzór wykazu
wykonanych usług - załącznik nr 4 do ID\il).

l.

2.

a)

J.
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b) Wkaz osób zapewniających właściwą realizację zanówienia (wzór vłykanl osób do realizacji
zamowienia - załącznik nr 5 do IDW). Osoby wskazane w wykazie osób przewidziarrych do
realizacji zamówienia, muszą posiadać uprawnienia wymagane przepisami Prawa
Budowlanego, tj. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzen cieplnych, wentylacyjnych, gazovrrych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważnę uprawnienia budowlane, które
zostĘ wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do

, a tahże byc
człotkamiwłaściwejlzbylrżynierówBudownictwa.
Wykonawca udzieli informacji o osobach przewidzianych do realizacji niniejszego
zamówienia w zakresie ich kwalifikacji zawodowych i wyksźńcęnia otaz przedłoży
Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych osób do udziału w przedmiotowym zamówieniu.

Przęd podpisaniem Umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie wymagał
przedłożenia kopii decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnięń oraz waznych zaświadczei
o wpisach na listę członków samorządu zawodowego dla osób wskazanych w Wykazie osób,
dla których określono lvymóg posiadania uprawnień budowlanych.

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(wzor formularza oświadczenla - załącznik nr 6 do IDW)

W prrypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz
łączne lcwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złoĘć ten
lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego
warunku.

W celu potwierdzęnia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia Wykonaw ca przedłoży :

a) aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowtedzialności cywilnej w zahesie prowadzonej
działalnośc i go sp o dar czej ;

b) akfualne zńwiadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, żę uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niZ 3 miesiące przed upływem składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddzińu ZaĘadu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczęnia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenla zdrowotne i społecznę) lub potwierdzenie, żę
vzaskał przewidzianę prawem zwolnienie, odroczenię lub rońożente na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niZ 3 miesiące przed upływem składania ofert;

W prrypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa -
w tym celu dokumenĘ ma obowiązekzłoĘć ten lub ci z Wykonawców rktórzy w imieniu
wsrystkich wykarywać będą spełnianie tego warunku.

c)

4.

..,l"
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V. wADIt]M

Kżdy Wykonawca zobońązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

20 000,00 d (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

1. Forma wadium.

1 .1 Wadium może byó wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;
b) poręczeniachbankowych;
c) gwarancjachbankowych;
d) gwarancjachubezpieczeniowych.

1.2 W prrypadku skłńańa ptzez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna byó
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zzbezpieczona gwarancją
c) kwotę gwarancji,
d) termin waźności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranlta do: ,,zapłacenia kwotv gwarancii na oierwsze pi§emne żadanie

o Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 4.6 Instrukcji udzielania
zamówień, ńe ńoĘł dokumentów lub oświadczeĄ o których mowa w pkt. 4.4 InstrŃcji
udzielania zarnówień, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z ptzyczyn nie
leĘcych po jego stronie,

lub

o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówieńa na warunkach określonych w ofercie,
lub

e nie wniósł wymaganego zabezpieczeńanależytego wykonania umowy, lub
c zawarcie rrmowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przycTyn leżących po

stronie Wykonawcy".

2. Miejsce i sposób wniesienia wadirrm.

2.1 Wadium wnoszone w pieniądzu naleĘ wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

nr rachunku: 20 1090 2633 0000 0006 5601 lI72 BZ WBK S.A. IIVO Jelenia Góła
z dopiskiem: Przetelrg - "Przebudowa sieci wodociągowej w Osiedlu Robotnicz5łn w Jeleniej

Górze - Etap II"

Do oferty należ,y dolaczvó kopie nolecenia przelewu,

2.2 Wńilm wnoszone w innych dopuszczonych przez InstrŃcję udzielania zamówień forrnach
naleĘ ńoĘć w oryginale wruz z oryginałem oferty.

"l-/
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3. Termin wniesienia wadium.

Wadium nalezy wnieść przed upĘwem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadirrm
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Z,armńająsy będzie uwżał za skutecme tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zalnańającego potwierdzi, żE oftzpń taki przelew
przed upĘwem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołącznńe do ofeĘ kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem konieczrrym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego tenninowego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

VI.oCENA I wYBón orBnry

Zarnańająsy oceni i porówna jedynie te oferty, które:

l. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych ptzez Zallańającego
z niniej szego postępowania;

2. nie zostaną odrzucone przez Zanańającego

3. Zamańający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykorrawcy (Wykonawcom),
który(rzy) przedstawi(ą)najkorzystniejszą ofeńę wg poniższyego kryteriun.

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej ofeĘ Zallańający będzie się kierował następującym
kry.teńum:

Cena oferty brutto - l00 o/"

Ocena oferty zostanie przeprowad zona punktowo według następuj acych zasad:

cena oferty

ilość punktów : _______1]]YT:i|? :::] 
(*'::i:]- 

" 
r oo

cena oferty
badanej (w zł brutto)

Za najkorzystniej szą zostartie uznana oferta, ktora uzyska największa ilość punktów.

Ocena będzie doĘczyć ofert uznanych zaważnę i niepodlegajacych odrzuceniu.

JężeIi Zamawiający nie moze dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały ńożonę oferty o takiej samej cenie, Zamawiający węzwie Wykonawców, ktorzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonymptzezZamawiającego ofen dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaofęrować cen wyzszych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

,{
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VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻEIYIA OFERT

1. OfeĘ naleĘ złożyó w siedzibie Zamawiającego, Plac Piastowski 21, 58-560
Jelenia Góra sekretańat, w nieprzekraczalnym terminie:

W dniu l0.10.2012 o godz. 13.00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpteczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę naleĘ opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalŁacji ,,WODI\[IK' Sp. z o.o. w Je|eniej Góne,
Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,

Ofeńa w postępowaniu prowadzonym w trybie pźetaĘu nieograniczonego numer referencyjny
NPlZPl38l2Olz dla przedsięwzięcia pn.: l'Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Osiedlu
Robotniczym w Jeleniej Gótze - Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Osiedle

Robotnicze - przekroczenie rzeki Bóbr"
Nie otwierać przed dniem: 10.10.2012 r. godz. 13.00

3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy,
4. Kżdy Wykonallłcamoże ńozyć tylko jedną ofeńę.
5. Zamańający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
6. Oferty ńożone po upĘwie wyznaczonego tenninu składania ofert zostaną zwrócone

Wykonawcom.
7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofeĄ przez 30 dni. Bieg terminu zwięańa ofeĄ

roąoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

vltr. DoDATKoWEINF,oRMACJE

Zamawiający ustanawia osoby do bieżących kontaktów:

- Jolanta Gerono, tel. 7 57303593, e-mail: jolanta.gerono@wodnik.net.p1
w Sprawach formalno-prawnych;

_ Ryszard Karbownik, tel.757303563, kom. 515
w sprawach techniczno-or ganizacyjnych;

IX.WYKAZ ZAŁĄCZNIKOW

138 681 e-mail ryszard.karbownik@wodnik.net.p1

1. Zńąclrik ff 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Częśó I - Instrukcja dla Wykonawcó
Częśó II - Wzór umowy
Częśó III - Opis przedmiofu zamówienia

PREZ
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