1z6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41...



DzierŜoniów: Pomoc Techniczna dla Projektu pn. Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego
- etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności
Numer ogłoszenia: 411966 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, woj.
dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, faks 074 8323705.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.dzierzoniow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spólka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomoc Techniczna dla Projektu pn. Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego - etap I, przewidzianego do realizacji w
ramach Funduszu Spójności.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia
są usługi obejmujące pomoc techniczną w zakresie przygotowania Zamawiającego i Jednostki Realizującej Projekt
(JRP), działającej w jego strukturze organizacyjnej, do prawidłowego zarządzania, koordynowania i monitorowania
wszelkich działań i zadań związanych z realizacją projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego - etap I, zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi Instytucji
Zarządzających. Niniejsze zamówienie obejmować będzie m.in.: - obsługę prawną, - doradztwo techniczne i
ekonomiczno-finansowe, - szkolenia, - prowadzenie rachunkowości projektu, - sporządzanie ekspertyz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ - pn. Opis przedmiotu
zamówienia (OPZ)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień
uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług, w formie zamówienia z
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wolnej ręki.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-6, 71.31.00.00-4, 79.11.00.00-8, 80.50.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości 15 000 PLN Wadium słownie: piętnaście tysięcy PLN 2) Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; c)
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu
naleŜy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.; ul. Kilińskiego 25A;
58-200 DzierŜoniów BZ. WBK S.A. O.DzierŜoniów 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595. 4) Zamawiający nie
dopuszcza złoŜenia wadium w walucie innej niŜ złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w kaŜdej z moŜliwych
form. 5) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert. 6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń,
powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne Ŝądanie
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym
prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji, poręczenia (Zamawiającego), gwaranta, poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją, poręczeniem, c) kwotę gwarancji, poręczenia, d) termin waŜności gwarancji,
poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia nieodwołalnie i bezwarunkowo kwoty gwarancji/poręczenia
w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ: a. Wykonawca,
którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po
stronie tego Wykonawcy b. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw,
chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie.
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III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - pełnił co najmniej 2 usługi w zakresie
doradztwa prawnego; - pełnił co najmniej 2 usługi w zakresie doradztwa technicznego i ekonomicznofinansowego; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia w zakresie Prawa Budowlanego lub Prawa
Zamówień Publicznych lub zarządzania kontraktami na roboty opartymi o Warunki Kontraktowe FIDIC; pełnił co najmniej 2 usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości; - sporządził co najmniej 2 ekspertyzy
w obszarach: prawnym, technicznym, ekonomiczno-finansowym lub podatkowym. (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana
będzie ich łączna wiedza i doświadczenie - w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną
przedkładają jeden wspólny wykaz usług oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe kaŜda z tych usług została
wykonana naleŜycie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli dysponuje/będzie dysponował: - Kierownikiem Zespołu,
posiadającym: - wykształcenie wyŜsze z zakresu budownictwa, inŜynierii środowiska lub inŜynierii
sanitarnej; - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi;
- doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym projektem inwestycyjnym w sektorze ochrony
środowiska (gospodarka wodno-ściekowa), w tym zarządzanie zespołem pomocy technicznej lub
zespołem realizującym projekt inwestycyjny w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, zrealizowany
zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC lub równowaŜnymi warunkami międzynarodowymi, o
całkowitej wartości min. 10 mln PLN (netto), w ramach którego zakończono wszystkie planowane
roboty budowlane; - Ekspertem ds. procedur (w tym zamówień publicznych i rozliczeń) posiadającym: minimum 4-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych, w
tym co najmniej przygotowanie i przeprowadzenie jednego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych z zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowanych według Warunków Kontraktowych
FIDIC lub równowaŜnych warunków międzynarodowych, o wartości robót nie mniejszej niŜ 10 mln PLN
(netto), - doświadczenie w prowadzeniu obmiarów, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu
raportów, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto) w
którego zakres wchodziły co najmniej: * budowa/rozbudowa/przebudowa kanalizacji sanitarnej lub
kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej, oraz * budowa/rozbudowa/przebudowa oczyszczalni
ścieków lub stacji uzdatniania wody, w ramach którego zakończono wszystkie planowane roboty
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budowlane; - Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania posiadającym: - wykształcenie
wyŜsze z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów lub rachunkowości; - minimum 4-letnie
doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów/umów dofinansowanych ze środków zewnętrznych; rozliczenie co najmniej jednego Kontraktu realizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC lub
równowaŜnych warunków międzynarodowych, o wartości robót nie mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto); doświadczenie w prowadzeniu obmiarów, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu raportów i
sprawozdań finansowych, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niŜ 10 mln
PLN (netto); - Ekspertem ds. prawnych posiadającym: - minimum 4-letnie doświadczenie jako radca
prawny; - doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej związanej z przygotowywaniem lub
prowadzeniem minimum 2 inwestycji budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, tzn.
jedna osoba na dwa lub więcej stanowiska, ze względu na fakt wykonywania przez poszczególne osoby
rozłącznych zadań, przy czym nie moŜna wykluczyć konieczności ich wykonywania w tym samym czasie
w róŜnych miejscach. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny
wykaz osób)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli jego sytuacja ekonomiczno-finansowa zapewnia wykonanie
niniejszego zamówienia, a w szczególności posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 200 000 PLN. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie
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
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wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie
określonych poniŜej warunków: 1. w przypadku wystąpienia siły wyŜszej, czyli zdarzenia, którego nie moŜna było
przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w
świadczeniu usługi; Siła wyŜsza, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa
pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej
techniki uniemoŜliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań; 2. zmiany stawki podatku
VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę
zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3. zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy ze
względu na zmiany terminów w Projekcie lub przedłuŜenie realizacji robót budowlanych; 4. zmiany Kluczowego
Personelu wymienionego w Ofercie Wykonawcy i/lub zmiany personelu Zamawiającego; 5. zmiany zakresu
zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; 6. zmiany danych
Zamawiającego i/lub Wykonawcy; przy czym zmiana umowy dokonana z naruszeniem ww. zapisów podlega
uniewaŜnieniu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=338
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z
o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2011
godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sekretariat
na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt jest przewidziany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Zamawiający będzie
Ŝądał za udostępnienie SIWZ kwoty wynikającej z kosztów jej druku oraz przekazania..
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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