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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Borzęta
(zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
UNIA EUROPEJSKA
kanalizacji sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta
( zlewnia Myślenice) oraz
Publikacja Suplementu do Dziennika
Urzędowego
Unii Europejskiej
budowa wodociągu 2,
wrue
ul.Mercier,
Górnej
w MyślenicachKontrakt
nr 5; Budowa wodociągu w
L-2985
Luksemburg
Faks
(352) 29 29-42670
Trzemeśni, budowa E-mail:
wodociągu
i kanalizacji w Łękach,
w Bulinieojs@publications.europa.eu
Informacje budowa
i formularzewodociągu
on-line: http://simap.europa.eu
Kontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
7.

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

Gmina Myślenice

Adres pocztowy:

ul. Rynek 8/9

Miejscowość:

Myślenice

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:
Osoba do
kontaktów:

Edyta Podmokły

E-mail:

info@myslenice.pl

Kod
pocztowy:

32-400

Tel.:

+48 12 6392300

Faks:

+48 12 6392305

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.myslenice.pl
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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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
Borzęta
(zlewnia Krzyszkowice),
ZawadaKontrakt
nr 4; DZIAŁALNOŚCI
Budowa
I.2)miejscowości
RODZAJ INSTYTUCJI
ZAMAWIAJĄCEJ
I GŁÓWNY PRZEDMIOT
LUB
PRZEDMIOTY
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
budowa
wodociągu
w ul.krajowy
Górnej
MyślenicachKontrakt
nr 5; Budowa wodociągu w
Ministerstwo
lub inny organ
lubwfederalny,
Ogólne
usługi publiczne
w
tym
jednostki
regionalne
i
lokalne
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach,
Obrona budowa wodociągu w BulinieKontrakt
nr 6; Budowa
sanitarnej wPorządek
miejscowości
GłogoczówKontrakt nr
Agencja/Urząd
krajowy lubkanalizacji
federalny
i bezpieczeństwo
publiczne
7. Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Środowisko
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):

Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak

nie
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta
(zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
SEKCJA
II: PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
II.1) OPIS
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKontrakt
nrnadana
6; Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
II.1.1)
Nazwa
zamówieniu
przez instytucję
zamawiającą
7.
Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik,
Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice),
Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia
Myślenice) oraz budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w Bulinie- Kontrakt nr 6; Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr 7.
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
Gmina Myślenice
Kod NUTS PL214

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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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta (zlewnia
Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
II.1.5)
Krótki opis zamówienia
lub zakupu(ów)
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, zgodnie
budowa
wodociągu
ul. Górnej
w MyślenicachKontrakt
nr 5;wykonawczymi:
Budowa wodociągu w
z wymaganiami
polskiego w
Prawa
Budowlanego
nad następującymi
kontraktami
budowa
wodociągu
i kanalizacji
w BęczarkaŁękach, Kontrakt
budowa
w Bulinie-Trzemeśni,
„Budowa kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości
Jawornik,
nr wodociągu
3”,
-Kontrakt
„Budowa kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości
Borzęta (zlewnia
Krzyszkowice),
Zawada- Kontrakt
nr 4”, nr
nr 6; Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości
GłogoczówKontrakt
-7.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta (zlewnia Myślenice) oraz budowa

wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5”,
- „Budowa wodociągu w Trzemeśni, budowa kanalizacji i wodociągu w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKontrakt nr 6”
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr 7”
2. Usługi Nadzoru Inwestorskiego będą obejmowały w szczególności:
1) nadzór nad właściwym wykonaniem pięciu Kontraktów na roboty budowlane,
2) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym Kontraktów na roboty
budowlane,
3) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego
w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156
poz. 1118 z późn. zm.) tj.:
a. reprezentowanie inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
procesu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
c. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
4) koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie
spośród Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Zespołu jednego z nich, jako koordynatora wszystkich
czynności,
5) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi,
6) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w związku z pełnionymi funkcjami Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność na placu budowy Głównego Inspektora Nadzoru, przez cały
czas realizacji kontraktów wykonawczych na roboty budowlane. Pozostali Inspektorzy branżowi winni być obecni
na placu budowy od momentu rozpoczęcia realizacji robót w danej branży, na czas niezbędny do prawidłowego
nadzorowania robót, nie rzadziej jednak niż raz dziennie, w odniesieniu do każdego poszczególnego kontraktu
wykonawczego, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem prac specjalistów
Mając na uwadze cel udzielenie niniejszego zamówienia, stosowanie do treści art. 93 ust 1a ustawy prawo
zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przypadku nieprzyznania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: „Czysta
woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice” Zamawiający
unieważni niniejsze postępowanie.
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta
(zlewnia
II.1.6)
Wspólny Słownik
Zamówień
(CPV)Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
główny
Słowniknr
uzupełniający
dotyczy) w
budowa wodociągu w ul. GórnejSłownik
w MyślenicachKontrakt
5; Budowa (jeżeli
wodociągu
Trzemeśni,
budowa wodociągu i kanalizacji
Główny przedmiot
71520000 w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKontrakt nr 6; Budowa kanalizacji 71000000
sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
Dodatkowe przedmioty
7.
71600000
71631300
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)
1. Maksymalny okres wykonania Umowy będzie wynosił 42 miesiące licząc od daty rozpoczęcia realizacji Umowy,
z zastrzeżeniem ust 3
2. Na okres realizacji umowy składać się będą:
a) okres realizacji poszczególnych kontraktów wykonawczych na roboty budowlane to jest:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3” – 28 miesięcy; szacunkowy
termin rozpoczęcia realizacji inwestycji 1 sierpnia 2010,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4”,- 24
miesiące; szacunkowy termin rozpoczęcia realizacji inwestycji 1 września 2010,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta (zlewnia Myślenice) oraz budowa
wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5”,- 20 miesięcy; szacunkowy termin rozpoczęcia realizacji
inwestycji 15 września 2010,
- „Budowa wodociągu w Trzemeśni, budowa kanalizacji i wodociągu w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKontrakt nr 6”- 24 miesiące; szacunkowy termin rozpoczęcia realizacji inwestycji 30 września 2010
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr 7”- 28 miesięcy; szacunkowy termin
rozpoczęcia realizacji inwestycji szacunkowy termin rozpoczęcia realizacji inwestycji 30 września 2010.
rozumiany jako okres faktycznej realizacji kontraktów na roboty budowlane
b) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty budowlane – 12 miesięcy liczone od daty
wystawienia Protokołu Odbioru Robót dla każdego poszczególnego kontraktu na roboty budowlane.
Podczas Okresu Zgłaszania Wad dla robót Inspektor musi być dostępny na żądanie Zamawiającego. Koszty
czynności Inspektora w Okresie Zgłaszania Wad muszą być wliczone w cenę oferty.
c) okres rozliczeniowy – 2 tygodnie biegnie od daty zakończenia okresu wskazanego w pkt. b) i trwa do 42 miesiąca
realizacji niniejszej Umowy.
Zamawiający zastrzega, iż wskazany okres realizacji kontraktów wykonawczych na roboty budowlane ma
charakter szacunkowy.
3. Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego polecenia wydanego
przez Zamawiającego.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

6/ 24

ENOTICES_jrpmyslenice 30/04/2010- ID:2010-055010

Formularz standardowy 2 — PL

Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
LUB Zakres: między
a
Waluta:
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
II.2.2)
Opcje (jeżeli
dotyczy)
Trzemeśni,
budowa
wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w Bulinietak
nie
Kontrakt
nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
7.
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

a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 42

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta
(zlewnia Krzyszkowice),
Zawada- Kontrakt
nr 4; Budowa
SEKCJA
III: INFORMACJE
O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM
I
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta
(
zlewnia
Myślenice) oraz
TECHNICZNYM
budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
Trzemeśni,
budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Kontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
7.

1.Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 60.000,00 zł.
2)Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2.Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
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 jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
• w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od
przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
Wykonawca, którego ofertę wybrano:
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;
f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres
związania Ofertą.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
B. S. Wieliczka o/ Myślenice
Nr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003
Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania
Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć:
a) w oryginale dołączonym do oryginału Oferty, oraz
b) w kopii dołączonej do wymaganych kopii Oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze
oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w
zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba ze
Wykonawca udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w Ofercie.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed zawarciem umowy i przed upływem terminu związania Ofertą.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
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 jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
B. S. Wieliczka o/ Myślenice
Nr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/
lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie
ich siedzib;
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu;
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem;
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia;
e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji
i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
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Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.
budowa
wodociągu
w ul. Górnej
wwMyślenicachnr 5;
wodociągu w
7)
Do zmiany
formy zabezpieczenia
umowy
trakcie realizacji Kontrakt
umowy stosuje
sięBudowa
art. 149 u.p.z.p.
8)
Zabezpieczenie
może
być
wnoszone
według
wyboru
Wykonawcy
w
formach
wymienionych
w art.
148 ust 1
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w
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Kontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy
i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną (zgodnie z treścią Tomu II SIWZ).

14.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza IDW dokonywane
będą w PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie
gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Myślenice” , w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Płatności dokonywane będą według zasad opisanych w SIWZ.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt 10 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani
do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 11.1.
3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące
postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww.
zamówienia
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego
minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego
6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.
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:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 9 IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
następujące dokumenty:
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich);
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych
specjalistów wymienionych w pkt. 9.1.3)1))-13)), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej IDW oraz informacje o tych osobach sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej IDW, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej IDW, lub inny dowód stanowiący podstawę do dysponowania
osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi
będzie dysponował oraz oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej
IDW, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie),
7) wykaz wykonanych we wskazanym okresie usług, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca
wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz załączyć dokumenty
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie),
8) rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży
za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku
przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez tego/tych
Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają ten warunek).
9) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna
sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Wykonawców składających
Ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez tego/tych Wykonawcę/Wykonawców, który/
którzy spełnia/spełniają ten warunek).
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w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
(zlewnia Prezesa
Krzyszkowice),
ZawadaKontrakt
nr 4;wBudowa
2. Stosownie
do treściBorzęta
§ 2 rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia 30
grudnia 2009r.
sprawie rodzajów
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta
(
zlewnia
Myślenice)
oraz
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą
być
budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
składane:
1)
Jeżeli, w przypadku
wykonawcy
mającego
siedzibę nawterytorium
Polskiej, osoby,
o których
Trzemeśni,
budowa
wodociągu
i kanalizacji
Łękach,Rzeczypospolitej
budowa wodociągu
w Buliniemowa
w
art.
24
ust.
1
pkt
5-8
u.p.z.p.
mają
miejsce
zamieszkania
poza
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
Kontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt
nr
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
7.
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 u.p.z.p.,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
- w pkt 10.1.2), 10.1.4) i 10.1.5), składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- w pkt 10.1.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego Kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2.2)a) i c) oraz w pkt 10.1.3), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10.2.2)b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.2.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub Kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 10.2.3) stosuje się odpowiednio.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące
warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w
każdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, w
wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.
b) posiadanie środków finansowych lub posiadanie
zdolności kredytowej w wysokości
co najmniej 250 000,00 zł
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach
finansowych 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, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej
warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
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w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
woświadczeń
miejscowości
Borzęta
Krzyszkowice),
Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
i dokumentów
wg (zlewnia
formuły: „spełnia
– nie
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
spełnia”.
budowa
wodociągu
w ul. Górnej
w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
4. W przypadku
złożenia
przez Wykonawców
dokumentów
zawierających
dane
w
innych
walutach w Łękach, budowa wodociągu w BulinieTrzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji
niż
określono
w
poszczególnych
podpunktach
pkt w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
Kontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej
9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na
7.stosowną walutę według średniego kursu (tabela A)
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego
w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ten
sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu
wszelkich innych danych finansowych.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się (jeżeli dotyczy):
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek
posiadania doświadczenia w wykonaniu, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniu, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie:
co najmniej 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi
niniejszego zamówienia, polegającej na świadczeniu
usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją z
zakresu gospodarki wodno- ściekowej, o łącznej
wartości inwestycji co najmniej 80.000.000 PLN netto
oraz
co najmniej 1 usługi, polegającej na świadczeniu usług
Nadzoru Inwestorskiego nad budową wodociągu o
długości co najmniej 20 km w terenie górskim
oraz
co najmniej 1 usługi, polegającej na świadczeniu
usług Nadzoru Inwestorskiego nad budową sieci
kanalizacyjnej o długości co najmniej 30 km w terenie
górskim
Powyższe usługi mogą być wykonane w ramach
jednego kontraktu.
3)
dysponowania
odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać
osoby, 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 nich czynności:
1)) Specjalista Kluczowy nr I - Kierownik Zespołu
(funkcja menadżerska, kontrolna, sprawozdawcza)
doświadczenie w zarządzaniu budową w charakterze:
kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu lub kierownika
budowy Wykonawcy, dla minimum jednej zakończonej
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w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
winwestycji
miejscowości
(zlewnia
Krzyszkowice),
Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
z zakresuBorzęta
gospodarki
wodno-ściekowej
o
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
wartości co najmniej 80.000.000 PLN netto
budowa
wodociągu
w nr
ul. IIGórnej
w MyślenicachKontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
2)) Specjalista
Kluczowy
- Główny
Inspektor
Nadzoru
Inwestorskiego
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKwalifikacjenr
i umiejętności:
do sanitarnej
kierowania w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
Kontrakt
6; Budowauprawnienia
kanalizacji
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
7.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót, przy realizacji
co najmniej jednej zakończonej inwestycji z zakresu
gospodarki wodno- ściekowej, o łącznej wartości
inwestycji co najmniej 80.000.000 PLN netto
oraz
co najmniej 1 jednej zakończonej inwestycji
obejmującej budowę wodociągu o długości co najmniej
20 km w terenie górskim
oraz
co najmniej 1 jednej zakończonej inwestycji
obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej o długości co
najmniej 30 km w terenie górskim
Powyższe doświadczenie może obejmować prace w
ramach jednego kontraktu.
3)) Specjalista Kluczowy nr III – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nad kontraktem nr 3
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji co najmniej
jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno- ściekowej, o łącznej wartości inwestycji co
najmniej 20.000.000 PLN netto
4)) Specjalista Kluczowy nr IV – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nad kontraktem nr 4
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji co najmniej
jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno- ściekowej, o łącznej wartości inwestycji co
najmniej 15.000.000 PLN netto
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w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w5))miejscowości
Borzęta
Krzyszkowice),
Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
Specjalista Kluczowy
nr V(zlewnia
– Inspektor
Nadzoru
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
Inwestorskiego nad kontraktem nr 5
budowa
wodociągu
w uprawnienia
ul. Górnejdo
w kierowania
Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
Kwalifikacje
i umiejętności:
robotami
budowlanymi
bez
ograniczeń
w
specjalności
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w Bulinieinstalacyjnej
sieci,
instalacji isanitarnej
urządzeń w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
Kontrakt
nrw6;zakresie
Budowa
kanalizacji
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
7.i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji co najmniej
jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno- ściekowej, o łącznej wartości inwestycji co
najmniej 5.000.000 PLN netto
6)) Specjalista Kluczowy nr VI – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nad kontraktem nr 6
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji co najmniej
jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno- ściekowej, o łącznej wartości inwestycji co
najmniej 15.000.000 PLN netto
oraz
co najmniej 1 jednej zakończonej inwestycji
obejmującej budowę wodociągu o długości co najmniej
10 km w terenie górskim
Powyższe doświadczenie może obejmować prace w
ramach jednego kontraktu
7)) Specjalista Kluczowy nr VII – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nad kontraktem nr 7
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji co najmniej
jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno- ściekowej, o łącznej wartości inwestycji co
najmniej 20.000.000 PLN netto
oraz
co najmniej 1 jednej zakończonej inwestycji
obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej o długości
co najmniej 10 km w terenie górskim
Powyższe doświadczenie może obejmować prace w
ramach jednego kontraktu
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w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w8))miejscowości
Borzęta nr
(zlewnia
Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
Specjalista Kluczowy
VIII –Krzyszkowice),
Inspektor
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjnobudowa
wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
budowlanej
Kwalifikacje
uprawnieniaido
kierowania w Łękach, budowa wodociągu w BulinieTrzemeśni,i umiejętności:
budowa wodociągu
kanalizacji
robotami
budowlanymi
bez
ograniczeń
w
specjalności
Kontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do
7.Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Doświadczenie zawodowe: w pracy w charakterze
inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika
budowy / robót przy realizacji co najmniej jednej
zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodnościekowej, polegającej na budowie co najmniej 10
pompowni ścieków oraz jednej hydroforni.
Powyższe doświadczenie może obejmować prace w
ramach jednego kontraktu
9)) Specjalista Kluczowy nr IX – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności
drogowej
Kwalifikacje
i
umiejętności:
uprawnienia
do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji minimum
jednej zakończonej inwestycji budowy dróg, o długości
co najmniej 10 km.
10)) Specjalista Kluczowy nr X – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności drogowej
Kwalifikacje
i
umiejętności:
uprawnienia
do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji minimum
jednej zakończonej inwestycji budowy dróg, o długości
co najmniej 10 km.
11)) Specjalista Kluczowy nr XI – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności drogowej
Kwalifikacje
i
umiejętności:
uprawnienia
do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji minimum
jednej zakończonej inwestycji budowy dróg, o długości
co najmniej 10 km.
12)) Specjalista Kluczowy nr XII - Inspektor nadzoru
inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
wKwalifikacje
miejscowości
Borzęta
(zlewniadoKrzyszkowice),
Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
i umiejętności:
uprawnienia
kierowania
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
budowa
wodociągu
Górnej
w MyślenicachKontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
zakresie sieci,
instalacjiwi ul.
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych
lub
uprawnienia
równoważne
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w Buliniedo powyższych,
a wydane kanalizacji
na podstawiesanitarnej
wcześniej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
Kontrakt
nr 6; Budowa
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
7.do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji minimum
jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej
20.000.000,00 PLN netto
13)) Specjalista Kluczowy nr XIII - Inspektor nadzoru
inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
ektroenergetycznych
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub
kierownika budowy / robót przy realizacji minimum
jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej
20.000.000,00 PLN netto
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji
Specjalistów Kluczowych
Jeżeli wskazane w pkt 9.1.3) osoby nie posiadają
biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza
na czas obowiązywania Umowy.

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

ENOTICES_jrpmyslenice 30/04/2010- ID:2010-055010

17/ 24
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Krzyszkowice),
III.3)
SPECYFICZNE Borzęta
WARUNKI(zlewnia
DOTYCZĄCE
ZAMÓWIEŃ NAZawadaUSŁUGI Kontrakt nr 4; Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
III.3.1)
Świadczenie
usługi
dla określonegoKontrakt
zawodu nr 5; Budowa wodociągu w
budowa
wodociągu
w zastrzeżone
ul. Górnej jest
w MyślenicachTrzemeśni,
tak
nie budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKontrakt
nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
7.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak

nie
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta (zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
SEKCJA
IV: PROCEDURA
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKontrakt
nr procedury
6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
IV.1.1)
Rodzaj
7. 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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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta ZAMÓWIENIA
(zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
IV.2.1)
Kryteria
udzielenia
zaznaczyć odpowiednie
budowa
wodociągu
wzamówienia
ul. Górnej(proszę
w MyślenicachKontraktpole(a))
nr 5; Budowa wodociągu w
Trzemeśni,
budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieNajniższa cena
Kontrakt
nr
6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
LUB
7. 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)
JRP/341/05/10
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: 10/06/2010 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 09:00

Dokumenty odpłatne
tak

nie

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

Waluta:
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta
(zlewnia
Krzyszkowice),
nr 4; Budowa
IV.3.4)
Termin składania
ofert lub
wniosków
o dopuszczenieZawadado udziałuKontrakt
w postępowaniu
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach
Osieczany,
Borzęta
(
zlewnia
Myślenice) oraz
Data: 10/06/2010 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 09:00
budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
IV.3.5)
Data wysłania
zaproszeń
do składania
ofert lub
udziału zakwalifikowanym
kandydatom
(jeżeli
Trzemeśni,
budowa
wodociągu
i kanalizacji
wdo
Łękach,
budowa wodociągu
w Buliniemożliwe
do
określenia):
(w
przypadku
procedur
ograniczonej
i
negocjacyjnej
oraz
dialogu
konkurencyjnego)
Kontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
Data:
(dd/mm/rrrr)
7.
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

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: 10/06/2010 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 09:15
Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice pok. nr 13 (sala
konferencyjna)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie

SV
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta
(zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
SEKCJA
VI: INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w Bulinietak
nie
Kontrakt
nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
Jeżeli
tak,
przewidywany
czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
7.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013.
Działanie 1.1 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM. Nazwa Projektu "Czysta woda
dla Krakowa"- uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Myślenice.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Kraj:

Polska

Tel.:

+48 22 4587801

Faks:

+48 22 4587800

E-mail:
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:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 u.p.zp. , jednocześnie przekazując kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby Zamawiający
mógł zapoznać się z jego treścią. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w
art.180-198 u.p.z.p.
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
(zlewnia
Krzyszkowice),
ZawadaKontrakt nr 4; Budowa
VI.4.3)
Źródło, gdzieBorzęta
można uzyskać
informacje
na temat składania
odwołań
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
Oficjalna nazwa:
Urząd
Zamówień
Publicznych
budowa
wodociągu w ul.
Górnej
w MyślenicachKontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
Adres
pocztowy:
ul.
Postępu
17a
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKontrakt
nr 6; BudowaWarszawa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kontrakt nr
Miejscowość:
KodGłogoczów02-676
7.
pocztowy:
Kraj:

Polska

E-mail:
Adres internetowy (URL):

http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30/04/2010 (dd/mm/rrrr)

Tel.:

+48 22 4587801

Faks:

+48 22 4587800
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
Borzęta (zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
ZAŁĄCZNIK
A
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowościach
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY
KONTAKTOWE Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
Trzemeśni,
budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieI) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Kontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
7.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:

Gmina Myślenice

Adres pocztowy:

ul. Rynek 8/9

Miejscowość:

Myślenice

Kraj:

Polska

Punkt kontaktowy:

Urząd Miasta i Gminy

Osoba do kontaktów:

Edyta Podmokły

E-mail:
Adres internetowy (URL):

Kod
pocztowy:

32-400

Tel.:

+48 12 6392313

Faks:

+48 12 6392305

http://www.myslenice.pl

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:

Gmina Myślenice

Adres pocztowy:

ul. Rynek 8/9

Miejscowość:

Myślenice

Kraj:

Polska

Punkt kontaktowy:

Urząd Miasta i Gminy Myślenice Sekretariat Tel.:

Kod
pocztowy:

32-400

+48 12 6392303

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

Faks:
http://www.myslenice.pl

+48 12 63 92305
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Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3; Budowa kanalizacji sanitarnej
w
miejscowości
ZAŁĄCZNIK
B (1) Borzęta (zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4; Budowa
kanalizacji
w miejscowościach
Osieczany, Borzęta ( zlewnia Myślenice) oraz
INFORMACJEsanitarnej
O CZĘŚCIACH
ZAMÓWIENIA
budowa
w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5; Budowa wodociągu w
CZĘŚĆ
nr wodociągu
NAZWA
Trzemeśni, budowa wodociągu i kanalizacji w Łękach, budowa wodociągu w BulinieKontrakt nr 6; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr
1) KRÓTKI OPIS
7.
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

