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Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia:
www.pgkim.ozimek,pl

ozimka: Modernizacja koila wR-25 (14 MW) w cieplowni w Schodni
k/ozimka, na Sciany szczelne,wrazz instalacjq odpylania i

odprowadzania spalin
Numer ogloszenia: 2802s0 - 2012; data zamieszczenia: 01 .09.2012

OGI-OSZENIE O ZAMOWTENIU - roboty budowtane

Tamieszzczan ie ogloszen ia : nieobow iqzkowe

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKGJA I: ZAMAWIAJAGY

l. 1) NAitWA I ADRES: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , Antoni6w, ul.

Powstairc6w Slqskich 54,46-040 Ozimka, woj. opolskie, tet. OT7 4651980, faks 077 4651S50.

Ad resi strony internetowej zamawiaiqcego: www. pg kim. ozimek. pl

l. 2) RoDzAJ zAMAWtA.rAcEGo: Inny: sp6Nka zo.o. ze 100% udziatem gminy.

gu

il.1 ) OKTRESLEN|E PRZEDMTOTU ZAMOWTENTA

f1.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiajqcego: Modernizacja kofia WR-25 (14 MW) w cieplowni
w Schodni WOzimka, na Sciany szczelne, wtazz instalacjq odpylania i odprowadzania spalin.

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane.

11.1.3) Ol<re6lenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia jest:

Modernizacja kotla WR-25-01 3 o mocy 14 MW na Sciany szczelne wraz z urz4dzeniami pomocniczy mi oraz
instalacjel odpylania i odprowadzania spalin. DokNadny opis przedmiotu zam6wienia okreslony jest w

Szczeg6lowym opisie przedmiotu zam6wienia, stanowiqcym zalqcznik nr 2 do specyfikacji..

ll.1 -41 czy przewiduje sig udzietenie zam6wiefi uzupelniaiqcych : nie.

ff.1.5) wsp6lny slownik 7am6wiefi (Gpv): 4s.2s.12.s0-8, 45.30.oo.oo-0, 45.31.00.00-3.

11.1.6) Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czgSciowej: nie.

ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej: nie.

fl.2) czAs rRwANlAzAM6wENlA LUB TERMTN wyKoNANtA: Zakoficzenie: 15.11 .2013.

SEKCJA lll: lN CHA
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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lll.f ) WITDIUM

Informacja na temat wadium: \A/arunkiem udziaNu w niniejszym postgpowaniu jest wniesienie wadium.

Ustala siq wadium w wysokoSci: 100 000,00 zl (sto tysiqcy zlotych).Wadium musi by6 wniesione przed

uplywem terminu skladania ofert, co w przypadku wnoszenia wadium przelewem oznacza, i2 rachunek

Zamawii4qcego powinien by6 uznany kwotq wadium przed uplywem terminu skladania ofert.Wadium moze

by6 wno,szone w nastgpujqcych formach: w pieniqdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego w

Banku S;p6Ndzielczym Le6nica OddziaN Ozimek, nr 87 8907 1050 2004 3000 3450 0001 w porgczeniach

bsnlewtlch lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdno6ciowo- kredytowej, ztym, ze porgczenie kasy

jest zawsze porgczeniem pienigZnym,w gwarancjach bankowych,w gwarancjach ubezpieczeniowych,w

porqczeniach udzielanychprzez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9

listopadia 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencjiRozwoju Przedsiqbiorczo6ci(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 zp62n.

zmianami).Jezeliwadium zostanie wniesione w pieniqdzu, przelewem, Wykonawca drclqcza do oferty

kserokopig wplaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu nale2y wpisa6

naalvQ zadania, jakiego ono dotyczy. W pozostalych przypadkach wymagane jest doNqczenie oryginalu

dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiajqcego.Jezeliwadium bgdzie wnoszone w formie gwarancji czy

porgczenia powinno w swojej treScizawierad oSwiadczenie, Ze gwarant zobowiqzuje siq m.in. do zaplacenia

kwoty gtevsl2ncji na pierusze pisemne zqdanie zamawiaiqcego zawieraiqce o6wiadczenie, i2 \Arlkonawca,

kt6rego ofertq wybrano: odmowil podpisania umowy na warunkach okre5lonych w ofercie, lub nie wniosl

abezpie>czenia nalezytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stalo sig niemozliwe zpzyczyn lezqcych

po stronie \Affkonawcy, lub Wykonawca, w odpowiedzi na wearvanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3

ustawy - prawo zam6wieh publicznych, niezlo?yl dokument6w lub o6wiadczefi, o kt6rych mowa w art. 25

ust. 1 w'w. ustawy, lub stosownych pelnomocnictw, chyba 2e udowodni, ze wynika to z przyczyn od niego

niezale2nych. Dokumenty potwierdzajqce wniesienie wadium muszq zachowywad waznoS6 przezcahl okres,

w kt6ryrn \AATkonawca jest zwiezany ofertq. Okoliczno6ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz

zasady jego zaliczenia na poczelzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre6la art. 46 orazart. 148

ust. 4 usitawy Prawo Zam6wieh Publicznych.

/,/,.2lTAtLtczKl

Gzy przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

lll.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANTU ORAZ OptS SPOSOBU DOKONYWANTAOCENY

SPELN IANIA TYCH WARU NK6W

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre5lonej dzialalno5ci lub czynno6ci, je2eli przepisy

prarwa nakladajq obowiqzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

O udzielenie Zam6wienia mogq ubiegac siq \Arlkonawcy, kt6rzy posiadajq uprawnienia do

wykonywania okreSlonej dziaNalnoSci lub czynnoSci, jezeli ustawy nakNadajq obowiqzek posiadania

takich uprawnieri; a w szczeg6lnoSciposiadajq uprawnienia do wytwarzaniai modernizacji kog6w

wydane pEez organ wNaSciwejjednostki dozoru technicznego.Ocena spelniania przedstawionych
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powyzejwarunk6w zostanie dokonana wg form{: spelnia (gdy dolqczone dokumenty

potwierdzajq wymogi Zamawiajqcego) - nie speNnia (gdy - zzastrzeleniem zapis6w art. 26 ust. 3

u.p.z.p. - dolqczone do oferty dokumenty nie potwierdzajq spelniania warunk6w lub brak jest tych

dokument6w).

lll.3.2) Wiedza i doSwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

\AA/konawca winien posiada6 niezbgdnq wiedzg i do6wiadczenie w zakresie bgdqcym

przedmiotem zam6wienia. W celu potwierdzenia speNnienia tych wymog6w winien wykaa6, siq: a)

do6wiadczeniem w zakresie projektowania kotN6w wodnych wysokotemperaturowych na Sciany

szczelne o mocy minimum 14 MW udokumentowanym minimum trzemawdroZeniamiw ciqgu

ostatnich piqciu lat ( liczonych od dnia wszczqcia postgpowania o udzielenie zam6wienia), a jezeli

okres prowadzenia dziaNalno6cijest kr6tszy to w tym okresie, popartych referencjami

potwierdzajqcymi, 2e kociof osiqgnql moc projektowq oraz sprawno66 minimum 85%, w zakresie

obciqzef od 40 do 100% mocy nominalnej; b) realizacjq co najmniejtrzech rob6t w ciqgu ostatnich

piqciu lat ( liczonych od dnia wszczqcia postqpowania o udzielenie zam6wienia), a jezeli okres

prowadzenia dziaNalnoScijest kr6tszy to w tym okresie, przy wykonywaniu i montazu kotN6w

wodnych rusztowych na Scianach szczelnych, o nominalnej mocy cieplnej minimum 14 MW,

popartych referencjami potwierdzajqcymi, 2e zostahy one wykonane z naleZytq starannoSciq, a

kociol osiqgnql sprawnosc min. 85%, w zakresie obciqzeh od 40 do 10O o/o mocy nominalnej;

c)realizacjq co najmniejtrzech rob6t w ciqgu ostatnich pigciu lat (liczonych od dnia wszczqcia

postqpowania o udzielenie zamowienia), a jezeli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy to w

tym okresie, w zakresie montaZu instalacji odpylania spalin wlasnej produkcji, popartych

referencjami potwierdzajqcymiosiqgniqcie standard6w emisyjnych ponizej 100 mg/m3 spalin;

d)minimum 10 letnim do6wiadczeniem w zakresie produkcji i montazu mechanicznych rusztow

ta6mowych do kotlow wodnych lub parowych wysokotemperaturowych; e)realizacjq co najmniej

trzech rob6t w ciqgu ostatnich piqciu lat (liczonych od dnia wszczgda postqpowania o udzielenie

zam6wienia), a jezeli okres prowadzenia dzialalno6cijest kr6tszy to w tym okresie, przy

wykonywaniu remontow komin6w zelbetowych o wysoko5ci minimum 100 m popartych

referencjami potwierdzajqcymi, 2e zostaNy one wykonane z nalezytq starannoSciq.Ocena

spelniania przedstawionych powyzej warunkow zostanie dokonana wg formuly: speNnia (gdy

dolqczone dokumenty potwierdzajq wymogi Zamawie[qcego) - nie spelnia (gdy - z zastrzezeniem

zapisow art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dolqczone do oferty dokumenty nie potwierdzajq spelniania

warunk6w lub brak jest tych dokument6w).

lll.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

\Atlkonawca winien wykaza6, siq posiadaniem specjalistycznego sprzqtu do spawania w tym linii
produkcyjnej Scian szczelnych do kotlow typu WR. Ocena spelniania przedstawionych powyzej
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warunk6w zostanie dokonana wg form$: spelnia (gdy doNqczone dokumenty potwierdzajq

wymogi Zamawialqcego) - nie speNnia (gdy - z zastueheniem zapis6w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. -

doNqczone do oferty dokumenty nie potwierdzajq speNniania warunk6w lub brak jest tych

dokument6w).

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Op,is sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

VlA/konawca winien dysponowa6 osobami posiadajqcymi: a)uprawnienia energetyczne typu D i E

grupa 1 i2 w zakresie odpowiednim do wykonania rob6t bqdqcych przedmiotem zam6wienia, z

minimum 2 letnim do5wiadczeniem zawodowym ;b) uprawnienia budowlane, z minimum 2 letnim

do6wiadczeniem zawodowym ;projektowe do kierowania budowq i robotamiw specjalno6ci

konstrukcyjno - budowlanej w zakresie odpowiadajqcym przedmiotowi zam6wienia w raz z

potwierdzeniem wpisu na listg czlonkow wfaSciwej izby samorzqdu zawodowego, c)uprawnienia

budowlane, z minimum 2 letnim do6wiadczeniem zawodowym; projektowe do kierowania budowq i

robotamiw specjalnoSci instalacyjnej (elektrycznej) w zakresie instalacji elektrycznych,

odpowiadajqcym przedmiotowizam6wienia wraz z potwierdzeniem wpisu na listg czlonk6w

wla6ciwej izby samorzqdu zawodowego; d)uprawnienia spawacza, z minimum 2 letnim

doSwiadczeniem zawodowym; wymagane dla zakresu wykonywanych prac spawalniczych,

zar6wno na etapie prefabrykacji element6w jak i montazu. Zamawiajqcy nie dopuszcza aby w

ofercie wskazad tg samq osobq jako posiadajqcq wigcej niZ jeden rodzE uprawnieft, o kt6rych

mowa w punktach 2a, 2b,2c.Ocena speNniania przedstawionych powyzej warunk6w zostanie

dokonana wg formuly: spelnia (gdy dolqczone dokumenty potwierdzajq wymogi Zamawialqcego) -

nie spelnia (gdy - z zastrzeZeniem zapis6w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dolqczone do oferty dokumenty

nie potwierdzajq spelniania warunk6w lub brak jest tych dokument6w).

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

\A/ykonawca winien:a)posiada6 Srodki finansowe lub zdolnoSd kredytowq na kwotg min. 4 mln.

Zotych orazprzedNozyf pozytywnq opinig banku, w kt6rym posiada podstawowy rachunek

bankowy, potwierdzajqcq wysokoS6 posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolnoSc kredytowq

wykonawcy, wystawionq nie wczeSniej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skNadania ofert,

b)posiadac polisg lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzr41cy,2e wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej deliktowej i kontraktowej - z sumq gwarancyjnq min. 2

mln zl. na zdarzenie, z udzialem wlasnym nie wigcej ni2 5o/o w szkodzie. W przypadku

przedstawienia dokument6w wyra2onych w walucie obcej, Zamawiajqcy dokona jej przeliczenia na

Zote polskie w oparciu o Sredni kurs NBP danej waluty do zlotego z dnia pubtikacji ogNoszenia w

Biuletynie Zam6wieh Publicznych; c)potwierdziC spelnienie przynajmniejjednego spo6r6d

ponizszych warunk6w: wykaza6, na podstawie sprawozdari finansowych za ostatnie 2 lata

obrotowe (je6li pokrywaja sie z latami kalendarzowymi to - 2O1O i2011 r.), ze w kazdym z tych
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lat, aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy pozwalajq na splatq zobowiEzafi krotkotei-minowych;

wykazae sig, na podstawie sprawozdah finansowych, w kazdym z ostatnich dw6ch lat obrotowych
(jeSli pokrywajq sig z latami kalendarzowymi to - 2o1o i2011 r.) zyskiem operacyjnym.ocena

spelniania przedstawionych powyZejwarunk6w zostanie dokonana wg formuly: spelnia (gdy
dolqczone dokumenty potwierdzajq wymogi Zan:rtwiflqcego) - nie spelnia (gdy - z zastrzezeniem
zapisow art' 26 ust. 3 u.p.z.p. - dolqczone do oferty dokumenty nie potwierdzajq spelniania
warunk6w lub brak jest tych dokument6w).

lll.4) INFORMACJAo oSwADczENAcH LUB DoKUMENTAcH, JAKTE MAJA DosrARcryc
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNTANTA WARUNKOW UDZTALU W POSTEPOWAN|U
ORAZ NIEPODLEGANAWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. { USTAWY

lll.4t.l) W zakresie rltykazania spelniania przez wykonawce warunk6w, o kt6rych mowa w art.22
ust. 1 ustawy, oprocz o6wiadczenia o spelnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu, nale2y
przedlo2y6:

o koncesjQ, zezwolenie lub licencjg

o wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbqdnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i
do6wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piqciu lat przed uplywem terminu skladania
ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziaNu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia

dziafalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoSci, daty i miejsca
wykonania orazzalqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, 2e roboty zostafy wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidNowo ukoriczone

o wykaz narz4dzi, wyposazenia zal*adu i urzqdzefi technicznych dostgpnych wykonawcy uslug lub
rob6t budowlanych w celu realizacji zam6wienia wrazz informacjq o podstawie dysponowania
tymizasobami

o wykaz os6b, kt6re bgda uczestniczyd w wykonywaniu zarn6wienia, w szczeg6lno6ci

odpowiedzialnych za Swiadczenie usNug, kontrolq jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do6wiadczenia i wyksztalcenia

niezbgdnych dla wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno6ci,

oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami

o oSwiadczenie, 2e osoby, kt6re bgdq uczestniczyd w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, iezeli ustawy nakladajq obowigek posiadania takich uprawnieri

' sprawozdanie finansowe w caftcSci, a jezeli podlega ono badaniu pzez biegfego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowo6ci r6wnie2zopiniqodpowiednio o badanym sprawozdaniu

albo jego czqsci, a w przypadku wykonawc6w niezobowiqzanych do sporzqdzania

sprawozdania finansowego inny dokument okreSlajqcy obroty oraz zobowiqzania i nalezno6ci -

za okres nie dlu2szy ni2 ostatnie 2 lata obrotowe
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informacjq banku lub sp6ldzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, w ktorych wykonawca

posiada rachunek, potwierdzajqcq wysoko6d posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolno66

kredytowq wykonawcy, wystawionq nie wczeSniej niZ 3 miesiqce przed uplywem terminu

skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo

skladania ofert

o opfaconq polisq, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy,2e wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci ztriqzang z

przedmiotem zam6wienia

\At!'konawca powolujqcy sig przy wykazywaniu spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu na

zdolno66 finansowq innych podmiot6w, przedklada informacjg banku lub sp6Ndzielczej kasy

os;lczqdno5ciowo-kredytowej, dotyczqcq podmiotu, z kt6rego zdolnoSci finansowej korzysta na

po<lstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajqcq wysoko6d posiadanych pzez ten podmiot Srodkow

finelnsowych lub jego zdolno66 kredytowq, wystawionq nie wcze6niej niZ 3 miesiqce przed uptywem

tenminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udziaNu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo

skladania ofert.

Ll.t!.2l W zakresie potwierdzenia niepodlegania urykluczeniu na podstawie a/t. 24 ust. 1 ustaury,

naleiy pnedlo2y6,=

o oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktualny odpis z wlaSciwego rejestru, jeZeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcze5niej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skNadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziaNu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w

stosunku do os6b firycznych oSwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

o aktualne zaSwiadczenie wNa6ciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajqce, 2e

wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaSwiadczenie, 2e uzyskal przewidziane

prawem anvolnienie, odroczenie lub roZozenie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w

caloSci wykonania decyzji wla6ciwego organu - wystawione nie wczeSniej niz 3 miesiqce przed

uplrywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia albo skladania ofert

o aktualne za6wiadczenie wla6ciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzalqce,2e wykonawca nie zalega z oplacaniem

skNadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskaN przewidziane

prawem aryolnienie, odroczenie lub roZozenie na raty zaleg{ych pfatnoSci lub wstrzymanie w

caNo5ciwykonania decyzji wla6ciwego organu - wystawione nie wcze6niej niz 3 miesiqce przed

uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
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zam6wienia albo skladania ofert

aktualnq informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre5lonym w art.. 24 ust. 1 pkt

4-8 ustawy, wystawionq nie wcze6niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania

ofert

aktualnq informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art.24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionq nie wcze6niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o
dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert

' wykonawca powolujqcy siq przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu na
potencjal innych podmiot6w, ktore bqdq braly udzial w realizacji czgsci zam6wienia, przedklada

takZe dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

okre5lonym w pkt 11t.4.2.

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Je2eliwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
potwierdzajqcy,2el.

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci - wystawiony nie wczesniej ni2 6 miesiqcy
przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia albo skladania ofert

r nie zafega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo
2e uyskal przewidziane prawem avolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleg{ych
pNatno6ci lub wstrzymanie w calo5ci wykonania decyzji wNaSciwego organu - wystawiony nie
wcze6niej niZ 3 miesiqce pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skNadania ofert

|,1.4"3-21zaSwiadczenie wNaSciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotyczq, w zakresie okreSlonym w arI.24 ust. 1 pkt 4-g
ustarwy - wystawione nie wczeSniej niZ 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o
doptuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert - albo
oSwiadczenie z{ozone przed notariuszem, wla6ciwym organem sqdowym, administracyjnym albo
organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania
osolty lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siq
takielgo zaSwiadczenia

' 7  - O

20!2-08-01 1i :05



Ittp: I lbryI.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozy cjr...

|il.6) tNt{E DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt il1.4) albo w pkt lll.5)

Jezeliw kraju, w kt6rym \A/ykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania nie wydaje sig zaswiadczeh, o
ktorych mowa wy2ejw pkt. 3, 5 i6 - zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym oswiadczenie zlo2one przed

notariuszem, wNaSciwym organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodetrczego odpowiednio miejsca zamieszkania os6b lub kraju, w kt6rym \ArVkonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania. 2. \Arlkonawcy majqcy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, skhdajq dokumenty zgodnie z przepisami rozpouqdzenia wykonawczego do
ustawy Prawo zam6wieh publicznych, w sprawie rodzajow dokumentow potwierdzajqcych spelnianie

warunk6w udziaNu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, jakich moze zqdal,zamawiajqcy od
wykonawcy (rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 maja 2006 r., Dz. lJ.22006 r. Nr g7, poz.

605). Dokumenty spozqdzone w jgzyku obcym skladane sE wraz tlumaczeniem na jgaTk polski. 3.
Zamawiajqcy wymaga aby wszystkie etapy realizacji pzedmiotu zamowienia tzn. - wykonanie projektu

technicznego kotla, - wykonanie element6w Scian szczelnych, - montaz koga wraz zurzqdzeniami

pomocni,czymi, - produkcja i monta2 rusztu, - projekt, wykonanie i montaZ instalacjiodpylania spalin, - projekt

iwykonarnie instalacjielektrycznej, akpia i automatyki, - remont instalacji odprowadzania spalin, \A/ykonawca
wykonaN osobiScie (nie dopuszcza sig zatrudniania podwykonawc6w), bqd2 jako konsorcjum. W mtiqzku z
powyzszym \Atlkonawca zobowiqzany jest zloZyd wrazzofertq oSwiadczenie, Ze calrS6 Zam6wienia wykona
osobiSckl, a w przypadku skladania oferty przez konsorcjum wykaz podmiot6w, kt6re bgdq r.rczestnic4rc w
wykonaniu Zam6wienia wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji iumiejgtnoSci niezbqdnych do
wykonania Zam6wienia, a tak2e zakresu wykonywanych przez nich czynnosci. 4. W przypadku oferty
skladanej przez konsorcjum, Zamawiajqcy, dokonujqc oceny, czy konsorcjum spelnia wymagania okre6lone
w SIWZ, unvzglqdni uprawnienia, posiadanq wiedzg i doSwiadczenie, potencjal techniczny, personel oraz
sytuacjg ekonomicznq i finansowq czlonk6w konsorcjum. W ariqzku z powyzszym , wrazz ofertq czlonkowie
konsorcjum mogqzloL:yejeden komplet dokument6w, o kt6rych mowa w ustqpie 1, zzaslrze2eniem, ze
ubezpieczenie odpowiedzialnoScicywilnej, wskazane w ust. 2 pkt. 3 musiw6wczas obejmowa6

ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej kazdego uczestnika konsorcjum lub wsp6lnq odpowiedzialnoS6
uczestnikow konsorcjum. Do oferty powinny zosta6 zalqczone dokumenty wskazane w ustqpach 2 i 3,
przygotowane odrgbnie w odniesieniu do kazdego z czlonk6w konsorcjum.

lll.7l Cry ogranicza siq mo2liwo56 ubiegania sig o zam6wienie publiczne tylko dla rarykonawc6w, u
kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowiq osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA lV: PROCEDURA

tv.1 ) TRVB UDZELENTA ZAMOWTENTA

lV. 1 .1 ) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograni czony .

rv.2) KR\rTER|A OCENY OFERT
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1v.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - G r a n a - 9 0

2 - Okres gwarancji- 10

av.2.2l llzy przeprowadzona bgdzie aukcja erektroniczna: nie.

rv.3) zMtANA UMOWY
czy przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

rv.4) TNFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia: www. pgkim. ozimek. pl

Specyfikacjg istotnych warunkow zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem: przedsigbiorstwo

Gospodirrki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie przy ul. powstaic6w Stqskich 54, 46-040
Ozimek.

lV'4.41Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu lub ofert: 31 .0g.2012
godzina 10:00, miejsce: Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
przy ul. Powstaric6w Slqskich s4,46-040 ozimek - sekretariat prezesa sp6lki.
lV.4'5) T'ermin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skNadania ofert).
av-4-171Czy przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi
Srodkow z pomocy udzielonei przez pafstwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)' kt6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czgscizam6wienia: nie
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