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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191471-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Krotoszyn: Roboty budowlane
2011/S 116-191471
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
Kontaktowy: Urząd Miejski w Krotoszynie, Wydział Inwestycji i Rozwoju
Do wiadomości: Marzena Kurek, Małgorzata Wójcik, Iwona Poczta
63-700 Krotoszyn
POLSKA
Tel. +48 627227454
E-mail: zp@um.krotoszyn.pl
Faks +48 627228251
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.krotoszyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
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
Roboty budowlane dla Projektu: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych teren miasta Krotoszyna oraz częściowo sołectwa
Lutogniew, Osusz, Smoszew i Dzierżanów.
Kod NUTS PL416

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
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Zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Inwestycja dotyczy głównych cieków, które przepływają przez Krotoszyn i zapewniają odwodnienie terenów
miejskich:
1. cieku Jawnik, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J o długości 11,244 km,
2. jego lewostronnego dopływu, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J- C o długości= 3,583 km,
3. miejski odcinek otwartego rowu R-O o długości 1,317 km,
4. Rów R-J oraz jego dopływ R-J-C są odbiornikami wód opadowych z terenu miasta i charakteryzują się tym,
że w obrębie zabudowy zostały skanalizowane na długości 3069 m, a nad utworzonymi kanałami podziemnymi
powstała zabudowa typu miejskiego: ulice, place, parki a także budynki mieszkalne, handlowe, magazynowe.
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji budowlanej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 30 % wartości zamówienia
podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz
warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC zawartymi
w części II SIWZ pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych
przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999)
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45246400, 45247270

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Inwestycja dotyczy głównych cieków, które przepływają przez Krotoszyn i zapewniają odwodnienie terenów
miejskich:
1. cieku Jawnik, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J o długości 11,244 km, w przeważającej części
przepływającego przez teren m. Krotoszyna i płynącego dalej w dół biegu przez Osusz i Lutogniew aż do ujścia
do rzeki Żydowski Potok w Dzierżanowie,
2. jego lewostronnego dopływu, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J- C, o długości= 3,583 km,
płynącego i uchodzącego do Jawnika w Krotoszynie,
3. miejski odcinek otwartego rowu R-O o długości 1,317 km, od ul. Ostrowskiej do ujścia do Czarnej Wody.
Projektowane roboty dotyczą m.in.
a) regulacji otwartego koryta cieku Jawnik,
b) regulacji otwartego koryta cieku R-J-C
c) regulacji otwartego koryta cieku R-O,
d) modernizacji kanałów krytych cieku Jawnik,
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e) modernizacji kanałów krytych R-J-C,
f) budowy kanałów krytych równoległych do R-J wraz ze studniami kontrolnymi,
g) zmiany kanału krytego Ø800 na Ø1000 mm,
h) budowy kanału krytego na cieku R-J-C wraz ze studniami kontrolnymi,
i) przełożenia kanałów deszczowych Ф400 z ul Okrężnej i skierowanie ich do zbiornika Nr 3 wraz z budową 2
studni kontrolnych,
j) separatora lamelowego,
k) piaskownika i separatora,
l) powiększenia akwenu J. Odrzykowskiego, ł).utworzenia polderów zalewowych – tzw. Suchych zbiorników wód
deszczowych Nr 2 - na cieku Jawnik w Osuszy i Lutogniewie oraz Nr 3 - na cieku R-J-C w Krotoszynie powyżej
ul. Okrężnej,
m) przebudowy przepustów na ciekach otwartych,
n) przebudowy kładek na ciekach otwartych,
o) budowy stopni kamiennych,
p) rozwiązania kolizji z kablami i rurociągami - w ramach budowy przepustów.
Bez VAT 24 970 390,97 PLN
II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 0036 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający żąda złożenia wadium w wysokości 100 000 PLN.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia w wysokości 5 % ceny oferty (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) określonej w Akcie
Umowy.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 pn. Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na
terenie gminy Krotoszyn i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
środków własnych Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną Przejściowym/Ostatecznym Świadectwem Płatności
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie
zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań
w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę.
W tym przypadku wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę określającą
zasady wspólnej realizacji zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
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Nie
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 wykazania braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
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 Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, 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;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 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;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 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 od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt. 1-6,
8. w przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmioty dokumenty wymienione w ppkt. 1-6 każdy z
Wykonawców składa osobno,
9. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 4
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr
226, poz. 1817).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
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 miesiące przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
2) 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 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnienia
przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp należy złożyć następujące dokumenty:
1) informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
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.
Wykonawca spełni warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli:
a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min. 5 000 000,00 PLN,
b) wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 3 000 000,00 PLN.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia oceniane
będzie łączne spełnienie przez nich warunków określonych w pkt. III.2.2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów a) posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej na kwotę min. 5 000 000,00 PLN,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 3 000 000,00 PLN.

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Pzp należy
złożyć następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także z
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
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3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wskaże wykonanie w ciągu 5 ostatnich
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
roboty budowlane o charakterze:
a) min. 1 robotę budowlaną w zakresie obiektu hydrotechnicznego (np. budowle melioracji wodnych, budowle
hydrotechniczne) o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN (brutto),
b) min. 1 robotę budowlaną w zakresie robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów, nasypów,
makroniwelacji, formowania i umacniania skarp o kubaturze nie mniejszej niż 30 000 m3,
c) roboty budowlane polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezrozkopową o długości min. 1 km
łącznie.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w/w robót budowlanych oraz przedłoży dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje min.
następującymi osobami:
a) ekspert I - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie dla których ograniczenia,
zgodnie z § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w odniesieniu do
osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów
budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów hydrotechnicznych i posiadający doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej realizacji roboty budowlanej w zakresie obiektu
hydrotechnicznego.
Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.
b) ekspert II - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów) i posiadająca doświadczenie przy kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną
polegającą na renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezrozkopową.
Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w w/w specjalności.
c) ekspert III - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w w/w specjalności.
d) ekspert IV - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: drogowej (lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów),
Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w w/w specjalności.
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia), mogących wykonywać
ww. funkcje.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia oceniane
będzie łączne spełnienie przez nich warunków określonych w pkt. III.2.3.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne
do wymaganych uprawnień, uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63 poz.
394).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykonał:
a) min. 1 robotę budowlaną w zakresie obiektu hydrotechnicznego (np. budowle melioracji wodnych, budowli
hydrotechnicznych) o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN (brutto),
b) min. 1 robotę budowlaną w zakresie robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów, nasypów,
makroniwelacji, formowania i umacniania skarp o kubaturze nie mniejszej niż 30 000 m3,
c) roboty budowlane polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezrozkopową o długości min. 1 km
łącznie.
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca dysponuje min.
następującymi osobami:
a) ekspert I - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie dla których ograniczenia,
zgodnie z § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w odniesieniu do
osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów
budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów hydrotechnicznych i posiadający doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej realizacji roboty budowlanej w zakresie obiektu
hydrotechnicznego,
b) ekspert II - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów) i posiada doświadczenie przy kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną
polegającą na renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezrozkopową,
c) ekspert III - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
d) ekspert IV - może wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: drogowej (lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów).
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
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Nie
III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych 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)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IR.271.7.2011

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 27.7.2011 - 09:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 50,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na konto nr 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291 + ewentualne koszty przesyłki
(wersja papierowa IDW, wzór umowy, opis przedmiotu zamówienia, STWiOR + dokumentacja budowlana na
płycie DVD).

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.7.2011 - 10:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), 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
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27.7.2011 - 11:00
Miejsce
Urząd Miejski w Krotoszynie, s. nr 41, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
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VI.1)

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie

VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
1) Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące postępowania zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: www.krotoszyn.bip.net.pl.
2) Wykonawca winien wraz z dokumentami określonymi w niniejszym ogłoszeniu złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
4) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców.
5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - 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.
6) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne
przyjmie kurs średni NBP z dnia publikacji ogłoszenia o przetargu, według którego dokona przeliczenia danych
finansowych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
7) Zamówienie wykonywane będzie w terminie 36 miesięcy, w tym okres do Daty Rozpoczęcia Robót 1 miesiąc,
Czas na Ukończenie Robót 23 miesiące od Daty Rozpoczęcia Robót plus 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad.
8) Możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty została opisana w pkt. 19 IDW.

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej
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wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2) Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony
prawnej.
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w niniejszej IDW są:
a. odwołanie,
b. skarga do sądu.
Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie Ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) 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.
4) Wykonawca może w terminie do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.
5) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
Na czynności te, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.
6) 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 Pzp zgodnie z zapisem pkt 9 IDW (faksem lub
emailem), albo,
— w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 6 i 7 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.
9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
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3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.
4) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
5) Pozostałe zapisy dotyczące skargi uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 3 Ustawy Pzp.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odoławcza
Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
16.6.2011
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