Choszczno: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA
ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOŚCI CHOSZCZNO
Numer ogłoszenia: 59131 - 2009; data zamieszczenia: 06.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, faks 095 7659306.
•
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CHOSZCZNO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji
uzdatniania wody w miejscowości Choszczno - projekt budowlany i wykonawczy, wraz z
pozwoleniem na budowę..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełnia następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień: a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie
objętym przedmiotowym zamówieniem; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub maja
wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c) nie figurują w
Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) wykonali
w okresie ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego
okresu, co najmniej 2 projekty o charakterze i złoŜoności porównywalnej z zakresem
zamówienia, potwierdzone dokumentem, Ŝe zostały wykonane z naleŜytą starannością.
b) osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia i przynaleŜą do
izb branŜowych; 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia. 2. KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę. Wykonawca, który
przedłoŜy lub będzie partycypował w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe
wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 3. Ocena spełnienia
warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia)
w następujący sposób: 1) Zamawiający na podstawie złoŜonych wraz z ofertą
dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia
określonego przez Zamawiającego warunku, 2) w przypadku, gdy wymóg spełnienia
warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złoŜonych przez Wykonawcę,
warunek zostanie uznany za spełniony, 3) w przypadku, gdy wymóg spełnienia
warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złoŜonych przez Wykonawcę,
warunek zostanie uznany za niespełniony..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa
następujące dokumenty: 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 3) zaświadczenia wystawione przez odpowiednią
instytucję potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert. 4) oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych; 5) oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Prawo zamówień publicznych; 6) oświadczenie do postępowania o
zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 7)
wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi
zostały wykonane naleŜycie; Jako zamówienie porównywalne z zakresem zamówienia
Zamawiający uzna wykonanie wielobranŜowych opracowań projektów stacji
uzdatniania wody w skład których wchodziły branŜe: budowlana (architektoniczna i
konstrukcyjna), technologiczna z technologią stacji uzdatniania wody na pośpiesznych
filtrach ciśnieniowych o wydajności minimum 36 m3/h z dwustopniowym
pompowaniem i retencjonowaniem wody, elektryczna, AKPIA automatyzującą proces
ujmowania uzdatniania retencjonowania i pompowania II stopnia, plan
zagospodarowania terenu, Monitoringu i wizualizacji procesu ujmowania uzdatniania
retencjonowania i pompowania II stopnia, 8) wykazu osób, którymi dysponuje
wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności; dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i przynaleŜą do izb
branŜowych; Oferent przedstawi w wykazie zespół projektowy składający się z
projektantów poszczególnych branŜ: a. Architekta zakres uprawnień pełny bez
ograniczeń, b. Konstruktora zakres uprawnień pełny bez ograniczeń, c. Sanitarnego
zakres uprawnień pełny bez ograniczeń, d. Technologa, e. Elektryka zakres uprawnień
pełny bez ograniczeń, f. Drogowca zakres uprawnień pełny bez ograniczeń, g.
Geologa posiadającego uprawnienia do projektowania studni głębinowych. 2. JeŜeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 2, 3 i 5 - składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania sie o zamówienie; 2) pkt 4 - 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 ustawy. 3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2. pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2. pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. JeŜeli w
kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 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 ust. 3. stosuje się
odpowiednio. 5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1)
pełnomocnictwo ustanawiające reprezentacje wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia; 2) oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające
warunki udziału w postępowaniu dla kaŜdego wykonawcy z osobna, pozostałe
dokumenty składane są wspólnie. WyŜej wymienione dokumenty winny być złoŜone
w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na kaŜdej stronie za zgodność z
oryginałem przez osobę osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem -za
zgodność z oryginałem..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.04.2009 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego- Kancelaria Ogólna
Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

