
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 233808-2014 z dnia 2014-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oława

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przewiertu sterowanego pod rzeką Oławą rurą Dn 500 PE wraz z budową odcinka wodociągu

Dn 315 PE. Szczegółowy opis znajduje się w punkcie IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacji...

Termin składania ofert: 2014-07-28

Numer ogłoszenia: 236812 - 2014; data zamieszczenia : 15.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  233808 - 2014 data 11.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 71

3039521, fax. 71 3039533.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1).

W ogłoszeniu jest:  ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. Do

powyższego wykazu Wykonawcy zobowiązani są załączyć dowody dotyczące realizacji tych robót, określające, czy roboty te zostały

wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Na

podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o

realizację przedmiotowego zamówienia wskazali w wykazie robót budowlanych oraz złożyli dowody dotyczące robót budowlanych,

potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę postawionego przez Zamawiającego warunku.Dowodami, o których mowa powyżej

są:1)poświadczenie;2)inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.3)dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, 4)znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji niniejszego zamówienia.5. Zgodnie z art. 44

u.p.z.p. celem spełnienia wymienionych w pkt. 1), 2), 3), 4) warunków Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.6.Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie ze

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ)7.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

u.p.z.p., opisanych szczegółowo w pkt 9.7 ppkt 2)-4) powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.

2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1 i 9.2 SIWZ.Dodatkowo Wykonawca - stosownie do treści art. 26 ust. 2b u.p.z p.

-zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego oświadczenia podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, do oddania Wykonawcy do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać następujące

informacje:1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,2)sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,3)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,4)zakres i okres udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających

dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania

się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.9.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z

tłumaczeniem na język polski.10.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy

dołączone dokumenty potwierdzą spełnianie wymogów Zamawiającego) - nie spełnia (gdy z dokumentów - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp

nie wynikać będzie spełnianie warunków Zamawiającego lub gdy brakować będzie tych dokumentów). II. WYKONAWCY WSPÓLNIE
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UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.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

rozdz. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z

Pełnomocnikiem.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed

podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą:-przyjętą formę prawną,-szczegółowy sposób

współdziałania przy wykonywaniu robót,-wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, powiększony o

okres trwania rękojmi,-zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,-wskazującą sposób

dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez ustanowionego Lidera.5.Wypełniając formularz oferty

należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W

innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące

Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcy, Wykonawca który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać w

ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio

Formularz Oferty - załącznik nr 1 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców,

należy wpisać w Formularzu Oferty nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie

wypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców..

W ogłoszeniu powinno by ć: I.1.Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć

następujące dokumenty (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): 1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,2.Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w IX pkt 1 ppkt 2) -

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ( lub dokumenty ), o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie

wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w IX pkt 2 - zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument (

lub dokumenty ), o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.4.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (w przypadku

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki te będą oceniane łącznie): 1)posiadać

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,2)posiadać

wiedzę i doświadczenie:Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przewiertu sterowanego

pod rzeką, o długości minimum 120 m i średnicy zewnętrznej rury przewiertowej minimum 300 mm oraz przynajmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na budowie sieci wodociągowej z rur PEHD o długości minimum 100 m i średnicy minimum 200 mm.Celem potwierdzenia

spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,

daty i miejsca wykonania - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. Do powyższego wykazu Wykonawcy zobowiązani są

załączyć dowody dotyczące realizacji tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady
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Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wskazali w

wykazie robót budowlanych oraz złożyli dowody dotyczące robót budowlanych, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę postawionego

przez Zamawiającego warunku.Dowodami, o których mowa powyżej są: 1)poświadczenie;2)inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.3)dysponować odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4)znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i

finansowej do realizacji niniejszego zamówienia.5.Zgodnie z art. 44 u.p.z.p. celem spełnienia wymienionych w pkt. 1), 2), 3), 4) warunków

Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.6.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informację o tym, że

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) 7.Jeżeli Wykonawca, wykazując

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., opisanych szczegółowo w pkt 9.7 ppkt 2)-4) powyżej, polega na zasobach

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1 i 9.2 SIWZ.

Dodatkowo Wykonawca - stosownie do treści art. 26 ust. 2b u.p.z p. - zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego oświadczenia

podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać następujące informacje: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów

innego podmiotu, 2)sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,3)charakter stosunku,

jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,4)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).8.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs

przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.10. Ocena spełniania

przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzą spełnianie wymogów

Zamawiającego) - nie spełnia (gdy z dokumentów - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp nie wynikać będzie spełnianie warunków

Zamawiającego lub gdy brakować będzie tych dokumentów). II. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA.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 rozdz. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by

poprawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są

zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę,

opisującą:-przyjętą formę prawną,-szczegółowy sposób współdziałania przy wykonywaniu robót,-wskazanie zawiązania jej co najmniej na

czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, powiększony o okres trwania rękojmi,-zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w

zakresie realizowanego zamówienia,-wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez

ustanowionego Lidera.5.Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np.

nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik)

dotyczy.6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca który zamierza wykonywać zamówienie

przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu

podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio Formularz Oferty - załącznik nr 1 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie

zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w Formularzu Oferty nie dotyczy lub inne podobne

sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami

własnymi, bez udziału podwykonawców..
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