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DzierŜoniów: Opracowanie studium wykonalności oraz
kompletu dokumentów do Funduszu Spójności dla
przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i rozbudowa
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu
dzierŜoniowskiego - etap I
Numer ogłoszenia: 21475 - 2008; data zamieszczenia:
31.01.2008
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, fax 074 8323705.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.dzierzoniow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium wykonalności oraz
kompletu dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i rozbudowa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
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II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie ma na
celu opracowanie dokumentacji, w tym m.in. studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, dla
przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu
dzierŜoniowskiego - etap I, niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie do Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie:
- wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności,
- Studium Wykonalności przedsięwzięcia,
- streszczenia Studium Wykonalności przedsięwzięcia,
- treści decyzji środowiskowej i raportu oddziaływania na środowisko,
- streszczenia raportu oddziaływania na środowisko,
- analizy finansowo-ekonomicznej przedsięwzięcia,
- harmonogramu przetargów i realizacji przedsięwzięcia,
- innych opracowań, nie wymienionych a wymaganych w procesie
aplikowania o środki z Funduszu Spójności,
- analizy posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
- ekspertyzy dot. konieczności i zakresu modernizacji i rozbudowy
SUW Lubachów w Zagórzu Śl.
- prezentacji przedsięwzięcia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.13.00-0, 74.13.15.00-1, 74.14.19.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 210.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), najpóźniej do dnia 19.02.2008 r. do godz. 9:00..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: 1. Opis warunków udziału w postępowaniu :
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
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1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona
do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tzn. nie posiadają uprawnień
do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, nie
posiadają niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
k) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
l) wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
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m) wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 Ustawy - Prawo zamówień Publicznych.
n) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub
nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
2) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŜeli:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał naleŜycie przynajmniej dwie
usługi, polegające na wykonaniu opracowania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia i kompletu
dokumentów (Wniosku o dofinansowanie) do Funduszu Spójności z zakresu gospodarki wodnościekowej dla przedsięwzięć, które realizowane były na terenie 3 lub więcej gmin, zakończone
przyjęciem dokumentów przez Instytucję WdraŜającą,
b) dysponuje zespołem ekspertów, umoŜliwiającym właściwą realizację zamówienia, którzy pełnić będą
następujące funkcje:
- kierownik zespołu - wykształcenie średnie lub wyŜsze ekonomiczne lub techniczne, co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego, nadzorowanie i kierowanie przynajmniej jednym procesem przygotowania
wniosku i studium wykonalności do funduszy przedakcesyjnych lub unijnych, wymagana znajomość
dokumentów programowych 2007-2013 dot. funduszy strukturalnych,
- ekspert ds. analiz ekonomicznych - wykształcenie średnie lub wyŜsze ekonomiczne, co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego, w tym przynajmniej 3 lata w sporządzaniu analiz ekonomicznofinansowych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE,
- ekspert ds. instytucjonalno-prawnych - wykształcenie prawnicze, co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego, w tym przynajmniej 3 lata w sporządzaniu analiz instytucjonalno-prawnych dla
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE,
- ekspert ds. analiz projektowo-merytorycznych - wykształcenie średnie lub wyŜsze techniczne, co
najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
3) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu tego warunku.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w tym punkcie - składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert),
3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem (wykonanie opracowania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia
i kompletu dokumentów (Wniosku o dofinansowanie) do Funduszu Spójności z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu zamówienia,
okresu realizacji, zamawiającego i liczby gmin, których dotyczyło przedsięwzięcie, zakończonych
przyjęciem dokumentów przez Instytucję WdraŜającą, wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe
usługi te zostały wykonane naleŜycie.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z oświadczeniem osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika zespołu, Ŝe nadzorowała i kierowała
przynajmniej jednym procesem przygotowania wniosku i studium wykonalności do funduszy
przedakcesyjnych lub unijnych oraz posiada znajomość dokumentów programowych 2007-2013
dotyczących funduszy strukturalnych
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokumenty określone w pkt 1 i 2 dotyczą kaŜdego Wykonawcy, a dokumenty określonew pkt 3 i 4 Wykonawców wspólnie.
W przypadku złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niŜ w
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowoekonomiczne, przyjmie kurs średni NBP z dnia 06 lutego 2008 roku, według którego dokona
przeliczenia danych finansowych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php?id=69
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o., 58-200 DzierŜoniów, ul. Kilińskiego 25A.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.02.2008 godzina 09:00, miejsce: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o., 58-200 DzierŜoniów, ul. Kilińskiego
25A (Sekretariat I piętro budynku administracyjno-biurowego).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Fundusz Spójności

