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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188158-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Tuczępy: Usługi nadzoru budowlanego
2013/S 110-188158

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Rzędów 40, Osoba do kontaktów: Monika Chrabąszcz, Tuczępy28-142,

POLSKA. Tel.:  +48 158642251. Faks:  +48 158642251. E-mail: zgok.jrp@wp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.5.2013, 2013/S 88-150085)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:71520000, 71000000, 71318000, 71247000, 71521000, 71540000
Usługi nadzoru budowlanego
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
Nadzór nad robotami budowlanymi
Usługi nadzorowania placu budowy
Usługi zarządzania budową
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p.,
dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tegosamego rodzaju zamówień.
Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1u.p.z.p.
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW
c) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robótbudowlanych oraz
liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed k) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
l) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy,wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
m) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
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n) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
o) Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), to w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej - sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW,
p) Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do IDW;
q) Jeżeli podmioty, o których mowa w 14.3 lit. p, będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca złoży wraz
ofertą, dokumenty wymienione w 14.3 lit. h-n dotyczące tych podmiotów;
r) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
s) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
t) Dowód wniesienia wadium,
u) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 IDW.
2) Wymagane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w
skład oferty.
Unieważnienie postępowania:
1. W przypadku nieotrzymania dofinansowania bądź zmiany jego wysokości na realizację Projektu pn.„Kompleksowy
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dla którego została podpisana umowa
o dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 1 marca 2013 r. –Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia
postępowania.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art.93 ust. 1
u.p.z.p.upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy
okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3do
IDW,
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnychza świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na tematich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takżezakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do IDW,
e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone według wzorustanowiącego załącznik nr 5 do
IDW.
f) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównychdostaw
lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresieostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr
6 do IDW oraz załączone dowody, czy zostały wykonanelub są wykonywane należycie,
g) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanychśrodków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do IDW
i) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniawniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
j) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkichWykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminuskładania
ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
18.06.2013 (09:55)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.06.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
18.06.2013 (10:15)
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p.,
dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1u.p.z.p.
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW
c) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych
oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed k) Aktualne zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
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wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
l) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy,wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
m) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
n) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
o) Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), to w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej - sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW,
p) Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do IDW;
q) Jeżeli podmioty, o których mowa w 14.3 lit. p, będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca złoży wraz
ofertą, dokumenty wymienione w 14.3 lit. h-n dotyczące tych podmiotów;
r) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
s) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
t) Dowód wniesienia wadium,
u) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 IDW.
2) Wymagane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w
skład oferty.
Unieważnienie postępowania:
1. W przypadku nieotrzymania dofinansowania bądź zmiany jego wysokości na realizację Projektu pn.„Kompleksowy
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dla którego została podpisana umowa
o dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 1 marca 2013 r. –Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia
postępowania.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art.93 ust. 1
u.p.z.p.upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3do
IDW,
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
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czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do IDW,
e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
IDW.
f) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr
6 do IDW oraz załączone dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
g) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do IDW
i) 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 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
j) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania
ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na: Budowę kwatery składowania (drugiej)
w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia
zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi zgodnie z warunkami zawartymi
w „Opisie przedmiotu zamówienia” – część III SIWZ tj. przez okres 24 miesiące.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
28.06.2013 (09:55)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.06.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.06.2013 (10:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


