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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji miasta Ozorków",
Kontrakt nr 18.
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg
Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

ul. Żwirki 30

Miejscowość:

Ozorków

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o.

Osoba do
kontaktów:

Jarosław Kondaszewski, Bohdan Korzycki

E-mail:

opk@opkspzoo.eu,
j.kondaszewski@opkspzoo.eu

Kod
pocztowy:

95-035

Tel.:

(+48 42) 277 14 00

Faks:

(+48 42) 277 14 01

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.opkspzoo.eu
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta Ozorków",
Kontrakt
nr 18.PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI
ZAMAWIAJĄCEJ
I GŁÓWNY
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Ogólne usługi publiczne

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Środowisko

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Spółka z o.o. której właścicielem w 100% jest
Gmina Miasto Ozorków

Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
PKD 3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak

nie
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta Ozorków",
Kontrakt nr 18.
SEKCJA II: PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul.
Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", Kontrakt nr 18.
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)
a) Roboty budowlane
Wykonanie

b) Dostawy
Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Najem

c) Usługi
Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Leasing
Połączenie powyższych
form

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Miasto Ozorków
Kod NUTS PL11
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
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
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach:

lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT:
LUB Zakres: między

Waluta:
a

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta
Ozorków",
Kontrakt nr 18.
II.1.5) Krótki opis
zamówienia
lub zakupu(ów)

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną:
• Kanał sanitarny Ø 0,40 m wykonany z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych łączonych na uszczelki
gumowe o łącznej długość kanału: 857,90 mb;
• Kanał sanitarny Ø 0,30 m wykonany z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych łączonych na uszczelki
gumowe o łącznej długość kanału: 494,82 mb;
• Kanał sanitarny Ø 0,20 m wykonany z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych łączonych na uszczelki
gumowe o łącznej długość kanału: 6.688,77 mb;
• Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych Ø 1.400 mm o połączeniach na uszczelki gumowe
– 21 szt.;
• Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych Ø 1.200 mm o połączeniach na uszczelki gumowe
– 193 szt.;
• Przykanaliki sanitarne Ø 0,15 m wykonany z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych łączonych na
uszczelki gumowe – 4.109,93 mb ( 635 szt.) zakończone fabryczną zaślepką.
Ogólna długość kanalizacji wyniesie 12.151,42 mb.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa udostępniony na stronie internetowej:
• Projekt budowlany – załącznik nr 7 do SIWZ;
• Kosztorysy nakładcze – załącznik nr 8 do SIWZ;
• STWiORB – załącznik nr 9 do SIWZ;
• Aneks wykonawczy – załącznik nr 10 do SIWZ;
• Projekt budowlany – technologia odtworzenia nawierzchni – załącznik nr 11 do SIWZ;
• Harmonogram robót w poszczególnych ulicach – załącznik nr 12 do SIWZ.
• Decyzja nr 1978/2009 - załącznik nr 13 do SIWZ.
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
Kontrakt nr 18.
II.1.6) Wspólnymiasta
Słownik Ozorków",
Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

45232410

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak

nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną:
• Kanał sanitarny Ø 0,40 m wykonany z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych łączonych na uszczelki
gumowe o łącznej długość kanału: 857,90 mb;
• Kanał sanitarny Ø 0,30 m wykonany z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych łączonych na uszczelki
gumowe o łącznej długość kanału: 494,82 mb;
• Kanał sanitarny Ø 0,20 m wykonany z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych łączonych na uszczelki
gumowe o łącznej długość kanału: 6.688,77 mb;
• Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych Ø 1.400 mm o połączeniach na uszczelki gumowe
– 21 szt.;
• Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych Ø 1.200 mm o połączeniach na uszczelki gumowe
– 193 szt.;
• Przykanaliki sanitarne Ø 0,15 m wykonany z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych łączonych na
uszczelki gumowe – 4.109,93 mb ( 635 szt.) zakończone fabryczną zaślepką.
Ogólna długość kanalizacji wyniesie 12.151,42 mb.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: PLN
18000000.00
LUB Zakres: między

a

Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

a
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji miasta Ozorków", Kontrakt nr 18.
Okres w miesiącach:

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

01/03/2011

Zakończenie

30/08/2013 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta Ozorków",
Kontrakt
nr 18. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
SEKCJA III: INFORMACJE
O CHARAKTERZE
PRAWNYM,
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy Pzp.
Zamawiający ustalił wadium w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych).
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia
ryczałtowego (brutto) za przedmiot umowy (całość) podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % stanowić będzie
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji to 5 lat (60 miesięcy) liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Zamawiający dopuszcza rozliczenie z wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.
Finansowanie: środki publiczne (Fundusz Spójności) oraz środki własne Zamawiającego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (umowa konsorcjum):
1) pełnomocnictwo ustanowione przez wykonawców ubiegających się wspólnie. Pełnomocnictwo może dotyczyć
zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców w przetargu, jak i podpisania w ich imieniu umowy o
zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (np. jeden z wykonawców, tzw. Lider
lub zupełnie odrębna osoba). Dokument ten powinien wyliczać wszystkich wykonawców ubiegających się o
zamówienie i szczegółowo określać prawa i obowiązki udzielonego pełnomocnictwa. Każdy z wykonawców
ubiegających się wspólnie musi je podpisać.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, przed
podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał zawartej umowy konsorcjum,
obowiązującej, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia.
Umowa ta musi określać sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich,
zasady reprezentacji (lider, podpisujący umowę, uprawniony do podejmowania zobowiązań, składający wadium),
zasady odpowiedzialności zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności zasadę
odpowiedzialności solidarnej – art. 366 § 1 i 2 oraz art. 369 kodeksu cywilnego – za nie wykonanie zamówienia).
2) dokumenty wymienione w punktach 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 i 7.1.6 SIWZ muszą być złożone przez każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 6.1.1 SIWZ udziału w postępowaniu
Wykonawca w ramach oferty dostarczy następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu wymogu art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ);
2) oświadczenie o spełnieniu wymogu art. 24 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2a do SIWZ);
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku
osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy (załącznik nr 14 do SIWZ);
4) aktualne zaświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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
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właściwego organu
– właściwego
naczelnika
Urzędu
Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Uwaga: W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z US oraz z ZUS zarówno na
spółkę jak i na każdego ze wspólników.
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.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których
mowa w punkcie 6.1.4 SIWZ udziału w postępowaniu
Wykonawca w ramach oferty dostarczy następujące
dokumenty:
1) rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią o badanym rachunku
zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i
strat – inne dokumenty określające przychody netto ze
sprzedaży za okres 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca
może polegać na wiedzy i oświadczeniu oraz
osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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, tj. przedstawić pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
1) wykonawca osiągnął w ciągu ostatnich 3 lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym okresie, sumaryczne przychody
netto (bez VAT) ze sprzedaży (w zakresie budowy
kanalizacji i wodociągów) w wysokości co najmniej 1
000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych);
2) posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o
których mowa w punkcie 6.1.2 SIWZ udziału w
postępowaniu Wykonawca w ramach oferty dostarczy
następujące dokumenty:
a) dokument informujący o zrealizowanych robotach
budowlanych związanych z budową kanalizacji
sanitarnej (wg załącznika nr 3 do SIWZ), a także
dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone z uwzględnieniem zadań określonych w
punkcie 6.1.2.1 SIWZ;
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o
których mowa w punkcie 6.1.3 SIWZ udziału w

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
1) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do
wykonania przedmiotu zamówienia;
a) udokumentowania wykonania, tj. zakończenia w
ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej o
długości co najmniej 400 mb każde z nich z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania;
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia, tj.
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
Ozorków",
Kontrakt
nr 18.
postępowaniu miasta
Wykonawca
w ramach
oferty złoży
a) dysponowania osobą, która będzie pełnić funkcję
następujące dokumenty:
a) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca (wg
załącznika nr 4 do SIWZ) i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
b) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia – zawarte w załączniku nr 1 do
SIWZ.
c) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych
pracowników według wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do SIWZ.

kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane i Decyzją nr 1978/2009 z 05.11.2009 r.
zatwierdzającą projekt budowlany (załącznik nr 13 do
SIWZ) oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy;
b) dysponowania osobami, które będą pełnić funkcję
kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane i Decyzją nr 1978/2009 z 05.11.2009 r.
zatwierdzającą projekt budowlany (załącznik nr 13 do
SIWZ);
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza
się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych
państwach na zasadach określonych w art.12a ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118 ze zm.), z
uwzględnieniem postanowień ustawy o zasadach
uznawania
kwalifikacji
zawodowych
nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.08.63.394 ze zm.)
Uwaga: Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej
wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez
osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków dla
poszczególnych funkcji.
c) posiadają przeciętne zatrudnienie w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania,
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 5
pracowników.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta
Ozorków",
Kontrakt
nr 18. NA USŁUGI
III.3) SPECYFICZNE
WARUNKI
DOTYCZĄCE
ZAMÓWIEŃ
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak

nie
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta Ozorków", Kontrakt nr 18.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna

Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak

nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona

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
LUB Przewidywana minimalna liczba

a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba

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
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aglomeracji
Ozorków",
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IV.2) KRYTERIAmiasta
UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
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 specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria

Waga

Kryteria

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Waga

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
ZP/GWŚ-4/2010
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 uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 30/12/2010 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 11:00

Dokumenty odpłatne
tak

nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe):
Warunki i sposób płatności:

Waluta:
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aglomeracji
miasta Ozorków",
Kontrakt
nr 18.
IV.3.4) Termin składania
ofert lub wniosków
o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
Data: 30/12/2010 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:
(dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do:
(dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach:

LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2010 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 11:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Siedziba Zamawiającego: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul.
Żwirki 30, Ozorków, pokój 217.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie
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sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta Ozorków",
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SEKCJA VI: INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt ten jest dofinansowany ze środków Funduszu
Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I Oś Priorytetowa, Działanie 1.1
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:
1) Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;
2) Faksem i e-mail (faks nr (+48 42) 277 14 01, e-mail opk@opkspzoo.eu): w zakresie wszelkiej korespondencji
między stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod
rygorem nieważności), z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna;
3) Drogą elektroniczną (adres www.opkspzoo.eu):
a) ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji SIWZ oraz możliwości
zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców;
b) ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępniania elektronicznej wersji SIWZ oraz umieszczania treści pism
skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Kraj:

Polska

Tel.:

(+48 22) 458 78 40

E-mail:

odwolania@uzp.gov.pl

Faks:

(+48 22) 458 78 00

Adres internetowy (URL):

http://www.uzp.gov.pl

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

Kod
pocztowy:

Kraj:

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)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta
Ozorków",
Kontrakt
nr 18. w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo
Odwołanie wnosi
się do Prezesa
Krajowej
Izby Odwoławczej

zamówień publicznych.
Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
miasta
Ozorków",
Kontrakt na
nr temat
18. składania odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie
można
uzyskać informacje
Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Kraj:

Polska

Tel.:

(+48 22) 458 78 40

E-mail:

odwolania@uzp.gov.pl

Faks:

(+48 22) 458 78 00

Adres internetowy (URL):

http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19/11/2010 (dd/mm/rrrr)
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"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora
sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji
ZAŁĄCZNIK A miasta Ozorków", Kontrakt nr 18.
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

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)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

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
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:
Adres internetowy (URL):

Faks:
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ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr NAZWA
1) KRÓTKI OPIS
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między

Waluta:

a

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

