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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208640-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełmek: Roboty budowlane
2014/S 118-208640

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o.
ul. Piastowska 18
Osoba do kontaktów: Krzysztof Tokarski
32-660 Chełmek
POLSKA
Tel.:  +48 338432210
E-mail: jrp.mzgk@aanet.pl
Faks:  +48 338432211
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzgk.chelmek.aanet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w sołectwie Bobrek, Gorzów - etap IV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Chełmek sołectwo Gorzów, Bobrek.
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208640-2014:TEXT:PL:HTML
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią scieków PG5 z zasilaniem i
ogrodzeniem w miejscowości Gorzów w ulicach: Lesnej, Oswiecimskiej, Krótkiej, Flisaków, Polnej, Małowy,
Wrzosowej, Kwiatowej, Orliska, Parkowej, Sportowej, Gorzowskiej, Krzywej, Lipowej i w
miejscowosci Bobrek w ulicach: Nadwislanskiej, Kasztanowej, Długiej, Podkomorskiej i
Granicznej – etap IV.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45230000, 45100000, 45200000, 45300000

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót
Opracowanie zawiera przedmiar robót i kosztorys inwestorski na zadanie:
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków PG5 z zasilaniem i ogrodzeniem w miejscowości
Gorzów w ulicach: Leśnej, Oświęcimskiej, Krótkiej, Flisaków, Polnej, Małowy, Wrzosowej, Kwiatowej, Orliska,
Parkowej, Sportowej, Gorzowskiej, Krzywej, Lipowej i w miejscowości Bobrek w ulicach: Nadwiślanskiej,
Kasztanowej, Długiej, Podkomorskiej i Granicznej – etap IV.”.
W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie:
1. Kanał z rur z PVC DN 200 mm L = 4169,95 m, w tym na odcinkach skrzyżowań z gazociągami z rur PE DN
200 mm o łącznej długości 456,50 m
2. Kanał z rur z PE DN 200 mm L = 52,0 m
3. Kanał z rur z PVC DN 200 mm w rurach przewiertowych L = 170,0 m
4. Łączna długość kanałów grawitacyjnych L= 4391,95 m
5. Na kanałach grawitacyjnych studzienki prefabrykowane żelbetowe DN 1000 mm z włazami
typu cie¿kiego w drogach - 160 szt, studzienki z tworzyw sztucznych DN 1000 mm z włazami
typu lekkiego w terenach zielonych – 64 szt, studzienka prefabrykowana z elementów
żelbetowych DN 1200 mm z zasuwa kanałowa naścienna DN 200 mm – 1 szt
6. Pompownia ścieków PG5 z polimerobetonu D 1200 mm H= 5,0 m z instalacja wentylacji mechanicznej z
kominkami nawiewno - wywiewnymi zaopatrzonymi w filtry przeciwodorowe.
7. Wykonanie zagospodarowania terenu pompowni przez obsianie trawa i posadzenie krzewów oraz wykonanie
chodnika z z kostki betonowej i wjazdu o nawierzchni utwardzonej z tłucznia kamiennego.
8. Wykonanie ogrodzenia pompowni z siatki na słupka stalowych osadzonych w fundamentach betonowych L=
60 m z brama i furtka L=4,0 m.
9. Rurociąg tłoczny z rur PE DN 80 mm L=109,50 m
10. Komora pomiarowa KP na rurociągu tłocznym z kręgów żelbetowych DN 1500 mm z przepływomierzem
elektromagnetycznym kołnierzowym DN 80 mm z przetwornikiem
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wskazań.
11. Kanał z rur PVC DN 160 mm o łącznej długości 688,50 m wraz ze studzienkami z tworzyw sztucznych DN
400 mm – 111 szt.
12. Zasilanie elektryczne i oświetlenie pompowni PG5.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 959 972,60 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 11.8.2014. Zakończenie 31.5.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/9
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gminie Chełmek
ul. Oświęcimska w sołectwie Gorzów.
Zadanie polegać będzie na budowie grawitacyjnego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Oświęcimskiej w
sołectwie Bobrek Gminy Chełmek wraz z sięgaczami (odtworzenia nawierzchni drogi do warstwy wiążącej).
Łączna długość przewidzianej do wykonania sieci kanalizacyjnej (kolektor wraz z sięgaczami) wynosi 2
445,96m.
Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45230000, 45000000, 45100000, 45200000, 45300000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
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Całkowita wielkość lub zakres:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gminie Chełmek
ul. Oświęcimska w sołectwie Gorzów.
Zadanie obejmuje wykonanie:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – łącznie 2 445,96 m
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Zadanie polegać będzie na budowie grawitacyjnego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Oświęcimskiej w
sołectwie Bobrek Gminy Chełmek wraz z sięgaczami (odtworzenia nawierzchni drogi do warstwy wiążącej).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami w tym Dokumentacja
projektowa
oraz Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2014. Zakończenie 31.10.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 200 000,00 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (z podatkiem VAT).
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej
wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie dokonywane będą
w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

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: W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3,



Dz.U./S S118
21/06/2014
208640-2014-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/10

21/06/2014 S118
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/10

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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
ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
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;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 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, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tymże
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 1 ppkt. 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt 1 ppkt. 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8, 10 i 11 ustawy -- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści załącznika nr 1 do
SIWZ(Formularz ofertowy),
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, datyi miejsca wykonania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ wraz z oświadczeniem o
posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień.
d) rachunki zysków i strat albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania ww.
dokumentów, inne dokumenty określające przychody oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku
wykonawców,którzy wykazują przychód w innej walucie niż PLN stosuje się średni kurs przeliczeniowy
waluty na PLN ogłaszany przez NBP (Narodowy Bank Polski) dla przychodu z ostatniego dnia każdego z lat
obrotowych.
e) informację/informacje z banku/banków lub spółdzielczej/spółdzielczych kasy/ kas oszczędnościowo–
kredytowej/kredytowych, w którym /których Wykonawca posiada rachunek bankowy /rachunki
bankowe,potwierdzającą/potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy na kwotę w wysokości nie mniejszej niż 1 200 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie-
wystawioną/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
3. Dowodami, o których mowa w pkt 2 b) są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W
przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 3 a), może przedkładać dokumenty
potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
6. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zmianami) wraz z ofertą winien
załączyć listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2
do SIWZ).
7. 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
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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. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich
wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie
jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią
oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp.
8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
i określonych w Rozdziale IV pkt 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art.26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda wykazania za pomocą dokumentu zgodnego z treścią załącznika nr 3a do SIWZ, iż w stosunku do tych
podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu,o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającego,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w takcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
11. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę;
b) dokumenty wymienione w pkt 2 Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny Wykonawca
spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek, o którym mowa w/w zakresie zostanie uznany
za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się:
a) Przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN netto za okres ostatnich 3 lat
obrotowych (średnia roczna wartość przychodu z 3 kolejnych lat obrotowych), a jeżeli okres działalności jest
krótszy – takim przychodem średniorocznym za ten okres. W przypadku wykonawców wspólnie składających
ofertę, dla sprawdzenia spełnienia ww. warunku, przychody wykonawców składających wspólnie ofertę są
sumowane. W celu potwierdzenia przychodu wykonawca złoży rachunki zysków i strat albo w przypadku
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, inne dokumenty określające przychody
oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku wykonawców, którzy wykazują przychód w innej walucie niż PLN stosuje się średni kurs
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przeliczeniowy waluty na PLN ogłaszany przez NBP (Narodowy Bank Polski) dla przychodu z ostatniego dnia
każdego z lat obrotowych.
b) Posiadaniem własnych środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż
1200 000 PLN lub równowartością tej kwoty w innej walucie. Dla wykazania spełniania niniejszego warunku
Wykonawca składa informację/informacje z banku/ banków lub spółdzielczej/spółdzielczych kasy/ kas
oszczędnościowo– kredytowej/kredytowych, w którym /których Wykonawca posiada rachunek bankowy /
rachunki bankowe, potwierdzającą/potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy na kwotę w wysokości nie mniejszej niż 1 200 000 PLN lub równowartość tej kwoty
winnej walucie - wystawioną/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
W przypadku wykonawców, którzy wykazują wysokość środków własnych lub zdolność kredytową w innej
walucie niż PLN stosuje się średni kurs przeliczeniowy waluty na PLN ogłaszany przez NBP (Narodowy Bank
Polski) obowiązujący w dniu wystawienia informacji przez bank. W przypadku wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, dla sprawdzenia spełnienia ww. warunku, wysokości środków finansowych
lub zdolności kredytowe wykonawców składających wspólnie ofertę są sumowane.
Informacja powinna jednoznacznie wskazywać, czy Wykonawca posiada wymagane środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej stawianym wymogom. Za prawidłowe będą uznawane
informacje banków o następującej lub podobnej treści: „Na prowadzonym przez bank rachunku Wykonawca
posiada na dzień ..... środki finansowe w wysokości........” lub „Na dzień ...... Wykonawca posiada zdolność
kredytową co najmniej w wysokości .......”. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymogu posiadania środków finansowych lub
zdolności kredytowej, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca może polegać na 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 (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez w/w podmiot) zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu
zamówienia; Wykonawca dostarczy również dokument/-y poświadczający/-e, że osoba/-ypodpisujące
zobowiązanie była/były do tego uprawniona/-e, oraz
- informacje z banku/banków lub spółdzielczej/ spółdzielczych kasy/kas oszczędnościowo –
kredytowej/kredytowych, w którym/których ten podmiot posiada rachunek, o posiadaniu przez niego
wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek, o którym mowa w zakresie posiadana wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy
Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o łącznej długości co najmniej
1,5 km,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
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a) Wykonawca dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
wodnokanalizacyjnych,
b) Wykonawca dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Nie można łączyć wszystkich funkcje personelu budowlanego.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy
Prawo budowlane.
Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie
ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN/MZGK/JRP/3/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.7.2014 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
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Data: 28.7.2014 - 10:00
Miejscowość:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. ul. Piastowska 18, Chełmek
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie współfinansowane jest z
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska realizowanego w latach
2007/2013 stanowiących część Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek”.

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.67 ust.1 pkt 6
pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej
niż 10% jego wartości.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 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.
4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a)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

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.6.2014


