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Numer ogloszenia: 16810 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowi^zkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ4CY

1.1) NAZWAI ADRES: Gmina Aleksandrow, Aleksandrow 39b, 26-337 Aleksandrow,
woj. lodzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014.

• Adres strony internetowej zamawiaj^cego: www.bip.aleksandrow.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: Nadzor inwestorski nad
kanalizacja_ Gminy Aleksandrow - Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie
gminy Aleksandrow.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: uslugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem
zamowienia jest pehiienie funkcji wielobranzowego nadzoru inwestorski ego wraz z pomocq.
techniczna. dla projektu pn Nadzor inwestorski nad kanalizacjq. Gminy Aleksandrow -
Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Aleksandrow, zwanym w
dalszej cz^sci Projektem, wspolfmansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
dzialania 321 Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013, ktory b^dzie wdrozony w scislej wspolpracy z
Zamawiaja_cym. I. Wykonawca, zobowiazany jest realizowac uslug? w oparciu o
obowiazujajze przepisy prawa polskiego, przy zachowaniu nalezytej starannosci, zgodnie ze
sztukq. budowlan^ i najlepsza. praktykq. zawodowq.. II. Wykonawca nie jest uprawniony do
zaciqgania zobowiazan finansowych w imieniu Zamawiaja^cego ani dokonywania bez
pisemnej zgody zamawiajacego zmian w zakresie i technologii robot. III. Wykonawca
odpowiedzialny b^dzie za spqjnosc realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym,
dokumentacja^ techniczna^ i umowa^ o dofmansowanie. Obowia^zki Wykonawcy: wspolpraca z



Zamawiajajcym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybor
Wykonawcy przy realizacji robot budowlanych dotyczajsych przedmiotowego projektu,
zgodnie z obowiajzujaj^ Ustawq. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
wraz z opracowaniem dokumentacji przetargowej. Dokumenty przygotowane b?da^ w j?zyku
polskim, w wersji elektronicznej oraz po 2 egzemplarze w formie papierowej, w trakcie
trwania procesu przetargowego na roboty budowlane Wykonawca b?dzie uczestniczyl w
udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow robot budowlanych oraz bejizie bral udziat w
wizytach w terenie, Wykonawca b^dzie uczestniczyt w procesie oceny ofert zlozonych w
wyniku ogtoszenia przetargu na roboty budowlane i w ramach tego obowiqzku zapewni
udziat trzech osob w komisji przetargowej powolanej przez Wqjta Gminy Aleksandrow,
Osoby te b^d^. pehiily rol$: sekretarza komisji, specjalisty z zakresu zamowien publicznych
oraz specjalisty z zakresu nadzorowania budowy przydomowych oczyszczalni sciekow jako
czlonkow. Osoba pelniaea rol$ specjalisty z zakresu nadzorowania budowy przydomowych
oczyszczalni sciekow powinien posiadac wyksztalcenie wyzsze techniczne z zakresu
inzynierii srodowiska, przeprowadzi analiz? istniejaj^ej dokumentacji technicznej oraz inne
uzgodnienia i decyzje niezb^dne dla realizacji projektu. Wykonawca zidentyfikuje mozliwe
obszary problemow i podejmie dzialania zaradcze, sprawowanie nadzoru inwestorskiego
zgodnie z obowiazujacym w danym zakresie prawem, weryfikacja dokumentacji projektowej,
kontrola jakosci robot oraz materialow, maszyn i urzajdzen, W imieniu inwestora b^dzie
kontaktowat si? z osobami sprawuj^cymi nadzor autorski. Wykonawca wezwie i
wyegzekwuje w imieniu Zamawiaj^cego od projektanta poprawienie lub uzupelnienie
dokumentacji w trakcie realizacji robot w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji, w
ramach wynagrodzenia zapewnic wielobranzowy nadzor inwestorski i rozliczenie finansowe
inwestycji, organizacja i koordynacja realizacji Projektu w zakresie wszystkich robot,
dostosowac godziny pracy do przyszlego wykonawcy robot budowlanych, Wykonawca, w
ciqgu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Robot Budowlanych harmonogramow
fmansowego i rzeczowego, przedlozy go do zatwierdzenia Zamawiaj^cemu wraz ze swoja^
ocenq. w/w harmonogramow, Wykonawca b^dzie monitorowal post^py w realizacji Projektu
zgodnie z dokumentacji techniczna^ dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz
zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje takze potencjalne obszary problemow oraz
podejmie odpowiednie srodki zaradcze, Wykonawca sprawdzi czy osoby zatrudnione przez
wykonawc? robot budowlanych posiadaj^kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac
budowlanych, Wykonawca sprawdzi czy wszystkie uzywane urza^dzenia i materialy posiadaja^
swiadectwa i certyfikaty wymagane prawem, Wykonawca nadzoruje terminowa^ realizacj^
harmonogramow fmansowego i rzeczowego catego Projektu jak rowniez kontroluje
przeplywy finansowe zgodnie z harmonogramem robot, Wykonawca b^dzie kontrolowal co
miesiajs post^p wykonania robot (w stosunku do zatwierdzonych harmonogramow).
Wykonawca b^dzie odpowiedzialny za przygotowywanie Wnioskow o platnosc do Urz^du
Marszatkowskiego w Lodzi. Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi: a. raport z zakresu
zrealizowanych prac, wykonywania zadan i obowiazkow nalozonych w niniejszym
dokumencie na Wykonawcy. Raport ten skladany b^dzie co najmniej raz na 3 miesiajse, b.
raport koncowy z calej swojej dzialalnosci - do zlozenia w terminie 1 miesiajsa od momentu
zakonczenia Umowy na Roboty obj^te projektem, Wykonawca weryfikuje faktury
wystawione przez Wykonawc? robot budowlanych w zwi^zku z realizacjq. umowy na roboty
budowlane. Wykonawca jest zobowiqzany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa
technicznego Zamawiaj^cemu, Wykonawca kontroluje i potwierdza, ze Wykonawca robot
budowlanych dostarcza materialy i urzadzenia wyszczegolnione w umowie na roboty
budowlane. Wykonawca sprawdza jakosc wykonywanych robot, a w szczegolnosci zapobiega
zastosowaniu materialow budowlanych i urzajizen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania ich na budowie, Wykonawca jest zobowiqzany do sprawdzania i odbioru robot



budowlanych ulegaja^cych zakryciu lub zanikaja^cych, a takze uczestniczy w odbiorach
cz^sciowych i koncowym, Wykonawca wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi
robot polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotycza^ce: wykonania prob,
wymagaja^cych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczajsych prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzajdzen technicznych,
Wykonawca powinien zweryfikowac obmiary kazdego elementu robot a przyj^ta metodologia
musi bye zgodna z Przedmiarami Robot i Specyfikacjami Technicznymi, Wykonawca jest
odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy robot budowlanych rozliczen lajcznie z
dokumentami stanowia^cymi ich podstaw^, weryfikowanie tych rozliczeh oraz przedkladanie
do zatwierdzenia Zamawiaja^cemu faktur cz^sciowych i koricowych, Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzanie pod wzgl^dem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysow, faktur, a takze innych dokumentow
przedkladanych przez uczestnikow procesu inwestycyjnego w trakcie rozliczania cz^sci, bajdz
calosci wykonanych robot, Wykonawca scisle wspolpracuje ze Skarbnikiem Zamawiajajcego i
z osoba^ wskazanq. przez Zamawiaj^cego i dostarcza wszystkie niezb^dne, zajdane dokumenty
dotyczajse rozliczen, Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkladanie Zamawiajaj:emu
wszystkich raportow, oswiadczen i zapytan dostarczonych przez Wykonawc? robot
budowlanych, Wykonawca egzekwuje od Wykonawcy robot budowlanych dokumentacje^
powykonawcz% sprawdza ja_ i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiajajcym, Wykonawca
zarzajiza calym procesem przekazania obiektow do uzytkowania, Wykonawca wydaje
Wykonawcy robot budowlanych; Cz^sciowe, Wst^pne i Kohcowe Protokoly Odbioru,
Wykonawca dokona koncowego rozliczenia Projektu z uwzgl^dnieniem rozliczenia i
przekazania srodkow trwalych, Wykonawca opiniuje proponowanych przez Wykonawcy
robot budowlanych podwykonawcow i przedklada do zatwierdzenia Zamawiaj^cemu. W
przypadku opinii negatywnej przedstawt Wykonawcy pisemne uzasadnienie, Wykonawca, po
uzgodnieniu z Zarnawiaja^cym, wykona wszystkie inne czynnosci, nie wymienione w umowie,
ktore zostana^ uznane za niezb^dne dla prawidlowej realizacji Robot, Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobor zespolu. Podczas nieobecnosci
ktoregokolwiek ze specjalistow, wynikajaj3ej z urlopu, przedluzajajsego si? zwolnienia
lekarskiego lub innego powodu, Wykonawca zapewni czasowe zast^pstwo specjalistow na
caly czas nieobecnosci zatrudnionych fachowcow by uniknac zwloki w realizacji robot
budowlanych. Wykonawca udzieli Zamawiaj^cemu gwarancji na wykonanq. przez siebie
ustug? obj^ niniejszym zamowieniem. Gwarancja powinna wynosic nie mniej niz 60
miesi^cy i liczona b^dzie od rozliczenia kontraktu. W okresie gwarancji Wykonawca
zobowiajzany b^dzie utrzymywac staly kontakt z Zamawiajajsym, a w szczegolnosci
uczestniczyc w przegla^dach gwarancyjnych, ktore winny odbywac si^ raz w roku przez okres
trwania gwarancji, PONADTO: Wykonawca b^dzie zarzajdzal i nadzorowal realizacj?
Projektu w przedstawionym zakresie. Wykonawca za realizacj? swoich zadan odpowiedzialny
b^dzie bezposrednio przed Zamawiaj^cym. Wykonawca b^dzie wyst^powal do odpowiednich
organow w imieniu Zamawiaja^cego w oparciu o szczegolowe pehiomocnictwo, zgodnie z
prawem budowlanym, o zmian^ juz istniejajcych zgloszen robot budowlanych, warunkow
przyla^cza do sieci, gdy b^da^ zachodzic okolicznosci uzasadniajaj2e taka^ czynnosc, uzyskanie
innych dokumentow, uzgodnieh i pozwoleh wynikajajsych z realizacji inwestycji, zgodnie z
obowiajzujajcymi aktami prawnymi. Zamawiaja^cy zatwierdzac b^dzie wszelkie raporty i oceny
przygotowane przez Wykonawcy. Ponadto Wykonawca konsultowac b^dzie istotne z punktu
widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi przedstawicielami Zamawiajajsego
Wykonawca jest zobowiajzany do przekazywania do Zamawiajajcego albo podmiotom przez
niego wskazanym, na kazde wezwanie, informacji i wyjasnien na temat realizacji Projektu, w
tym takze do przedkladania b?dajsych w jego posiadaniu oryginalow dokumentow lub ich



poswiadczonych kopii, w szczegolnosci dokumentow rozliczeniowych, w terminach
wskazanych przez Zamawiajajcego Wykonawca przeprowadzac b^dzie bieza_ca^ analiz?
dotyczajca^ ponoszonych nakiadow inwestycyjnych w porownaniu z wielkosciami zawartymi
w kosztorysie inwestorskim i kosztorysie ofertowym, na podstawie ktorego podpisano
Umowe_ z Wykonawc^ robot Wykonawca uczestniczy w odbiorze inwestycji lub jej cze_sci
okreslonej w umowie z Wykonawcq. robot budowlanych, zgodnie z Ustawa^ Prawo budowlane
Wykonawca przygotowuje rozliczenie zadania inwestycyjnego po odbiorze zadania od
Wykonawcy robot budowlanych, zarowno cz^sciowego jak i koncowego Wykonawca
przygotowuje dokumentacje^ niezb^dnq. do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od
uczestnikow procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczen zwi^zanych z
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, r^kojmi, kar umownych i odszkodowari
pozostajajcych w zwi^zku z nie wykonaniem bqdz nienalezytym wykonaniem zawartych z
nimi Umow, a takze nadzorowanie cia^losci i aktualizacji wnoszonych przez Wykonawcy
zabezpieczen nalezytego wykonania umow. Wykonawca przygotowuje dokumentacj^ do
rozliczenia w ramach zawartej w niniejszym post^powaniu umowy na potrzeby sprawozdan
dotacji otrzymanych z zewnajtrz Wszystkie decyzje mogajse wplywac na zakres umowy na
Roboty Budowlane, jej czas trwania lub cene_ wymagaja^ zgody Zamawiaja_cego w formie
pisemnej. Wykonawca wykonuje wszystkie czynnosci zgodnie z obowiajzujajDymi aktualnie
przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z ustawa^ Prawo budowlane i Prawem zamowien
publicznych.

11.1.4) Czy przewiduje si^ udzielenie zamowien uzupelniaj^cych: nie.

11.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 71.54.00.00-5, 71.00.00.00-8, 71.24.70.00-1,
71.52.10.00-6, 71.63.00.00-3, 71.52.00.00-9, 79.00.00.00-4.

11.1.6) Czy dopuszcza si^ ztozenie oferty cz^sciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si£ zlozenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM6WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie:
30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM ITECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiqzany do wniesienia wadium w
wysokosci: 3.000 PLN (slownie zlotych: trzy tysia^ce 00/100 )

111.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje sif udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania



Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiaja^cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagari, ktorych
spemienie Wykonawca b?dzie zobowiajzany wykazac.

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o 1) Wykonawca oswiadcza, ze w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszcz^cia post^powania o udzielenie zamowienia (jesli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy to w tym okresie) zrealizowal minimum: a) jedno
przedsi?wzi?cie polegaja_ce na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad
projektem inwestycyjnym dofmansowanym ze srodkow Unii Europejskiej z
zakresu wodno-kanalizacyjnego obejmujajsego budow? przydomowych
oczyszczalni sciekow w liczbie co najmniej 200 sztuk, b) jedno
przedsie_wzi?cie polegajajse na rozliczeniu finansowo-merytorycznym Projektu
inwestycyjnego dofinansowanego ze srodkow UE o la^cznej wartosci robot
budowlanych minimum 5 mln ztotych brutto; 2) Wykonawca oswiadcza, ze w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz^cia post^powania o udzielenie
zamowienia (jesli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy to w tym
okresie) uczestniczy! w minimum jednej procedurze przetargowej na wybor
wykonawcy robot, w tym przygotowal SIWZ, uczestniczyl w pracach komisji
przetargowej zgodnie z procedurami okreslonymi w Ustawie Prawo Zamowieh
Publicznych na inwestycj? wspolfmansowanq. ze srodkow UE o wartosci
minimum 5 mln zlotych brutto. Ocena spelnienia w.w warunku dokonana
zostanie melody spelnia - nie spelnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oswiadczeniach

111.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajajsy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych
spemienie Wykonawca b^dzie zobowiajzany wykazac.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje personelem o nast^puja^cych
kwalifikacjach i uprawnieniach : a) Kierownik personelu Wykonawcy, ktory
musi wykazac, iz w przecia_gu ostatnich 3 lat przed dniem wszcz^cia
niniejszego post^powania kierowal co najmniej jednym Projektem
wspolfinansowanym ze srodkdw UE dotyczajDym budowy przydomowych
oczyszczalni sciekow w ilosci co najmniej 200 szt. b) Inspektor sanitarny, musi
posiadac: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzajdzeh
wodoci^gowo - kanalizacyjnych lub odpowiadajajse im uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiajzuja^cych
przepisow, a ktore uprawniaja^ do pemienia tych funkcji w przedmiotowym
zakresie i bye wpisany na list? czlonkow wlasciwej izby samorzajiu
zawodowego. Inspektor sanitarny musi wykazac si?, iz w przeciqgu ostatnich 3



lat przed dniem wszcz^cia niniejszego post^powania, pelnil funkcj^ inspektora
nadzoru w zakresie swoich uprawnien przynajmniej 2 inwestycji o wartosci co
najmniej 5 mln zlotych brutto Iqcznie lub jednej inwestycji powyzej 5 mln
zlotych brutto. c) Inspektor branzy elektrycznej, musi posiadac uprawnienia do
kierowania robotami elektrycznymi lub odpowiadajaj^e im uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiajzuj^cych
przepisow, a ktore uprawniaj^ do pelnienia tych funkcji w przedmiotowym
zakresie i bye wpisany na liste^ czlonkow wlasciwej izby samorzajdu
zawodowego. Inspektor musi wykazac si?, iz w przecia_gu ostatnich 3 lat przed
dniem wszcz^cia niniejszego post^powania, pelnil funkcje, inspektora nadzoru
w zakresie swoich uprawnien przynajmniej 2 inwestycji o wartosci co najmniej
500 tys. zlotych brutto la^cznie lub jednej inwestycji o wartosci powyzej 500
tys. zlotych brutto. d) Specjalista ds. rozliczania projektow posiadaja^cy
doswiadczenie w rozliczaniu projektow dofinansowanych ze srodkow Unii
Europejskiej (w tym kwalifikacji kosztow do dofinansowania), ktory wykaze,
iz w przecia_gu ostatnich 3 lat przed dniem wszcz^cia niniejszego
post^powania, rozliczyl co najmniej 2 projekty dofinansowane ze srodkow
Unii Europejskiej polegaja^ce na realizacji zadania inwestycyjnego o wartosci
minimum 5 mln ztotych brutto lub jeden projekt o wartosci powyzej 5 mln
ztotych brutto. Wykonawca w ramach zaoferowanego personelu nie moze
la^czyc funkcji kierownika personelu z funkcjq. inspektora nadzoru oraz
specjalisty ds. rozliczania projektow. Ocena spelnienia w.w warunku dokonana
zostanie metoda^ spelnia - nie spelnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oswiadczeniach

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwia^zanej z przedmiotem
zamowienia na kwot? nie nizsza^ niz 5 mln. zlotych Ocena spelnienia w.w
warunku dokonana zostanie metod% spelnia - nie spelnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ4
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc^ warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnieniu warunkow
udzialu w post^powaniu, nalezy przedlozyc:

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych
rowniez wykonywanych, dostaw lub uslug w zakresie niezb^dnym do
wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w post^powaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zalajczeniem dokumentu



potwierdzajajsego, ze te dostawy lub ushigi zostaly wykonane lub sâ
wykonywane nalezycie

wykaz osob, ktore be,d .̂ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrol^ jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezb^dnych dla
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacja^o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oswiadczenie, ze osoby, ktore b?da^ uczestniczyc w wykonywaniu
zamowienia, posiadaja^ wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja^
obowiajzek posiadania takich uprawnien

• oplaconq. polise^ a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajajsy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem zamowienia

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr^bne przepisy wymagajq.
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesi^cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do
udziahi w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w
stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

• wykonawca powoluja^cy si? przy wykazywaniu spelniania warunkow
udziahi w postejx>waniu na potencjal innych podmiotow, ktore b^da^ braly
udziat w realizacji cz^sci zamowienia, przedklada takze dokumenty
dotyczajce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
okreslonym w pkt III.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada:

HI.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce
zamieszkania potwierdzaja^cy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o
dopuszczenie do udziaiu w postej>owaniu o udzielenie zamowienia albo
skladania ofert

• nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej



niz 3 miesiajce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie
do udzialu w postejDowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si$ o zamowienie -
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu skladania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postejDowaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert

• III.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego organu sajiowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza^ w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz
6 miesi^cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu
w postejwwaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert - albo oswiadczenie
zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sajdowym, administracyjnym albo
organem samorzajdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce
zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? takiego
zaswiadczenia

III.7) Czy ogranicza si$ mozliwosc ubiegania si^ o zamowienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikow stano\vh( osoby niepelnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b^dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany umowy pod warunkiem, ze sprzyjac to be_dzie
optymalnemu wykonaniu zamowienia jak rowniez oszcz^dnemu i celowemu wydatkowaniu
srodkow publicznych a, takze w przypadku gdy zmiany takie b?d% korzystne b^dz oboj^tne
dla Zamawiajajcego, jak rowniez w przypadku gdy koniecznosc wprowadzenia zmian wynika
z okolicznosci ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia niniejszej umowy, a
takze sytuacji o ktorej mowa w pkt 3 SIWZ.



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na ktorej jest dost£pna specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia: www.bip.aleksandrow.net.pl
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Uizajd
Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrow 39B, 26-337 Aleksandrow.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu lub
ofert: 25.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Urzajd Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrow
39B, 26-337 Aleksandrow, sekretariat Urze^du.

IV.4.5) Termin zwi^zania ofert^: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej: Projekt wspolfmansowany w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si$ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajqcych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone
na sfinansowanie calosd lub cz^sci zamowienia: nie


