


Nowy Sącz: Przebudowa systemu oczyszczania ścieków dla Schroniska

PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich na dz. ozn. Nr 2529/1

Numer ogłoszenia: 38784 - 2010; data zamieszczenia: 11.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp.z o.o. , Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, woj.

małopolskie, tel. 018 443 86 10, faks 018 443 86 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.schroniska-pttk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa systemu oczyszczania ścieków dla

Schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich na dz. ozn. Nr 2529/1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II.1.3)1) Przebudowa systemu

oczyszczania ścieków dla Schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich na dz. ozn. Nr 2529/1 jest

realizowana w ramach przedsięwzięcia: zmniejszenie uciąŜliwości Schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów

Polskich dla środowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego. II.1.3)2) Przedmiot zamówienia objęty przetargiem

współfinansowany będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje: II.1.3)2)1) wykonanie budynku oczyszczalni ścieków: II.1.3)2)1)a)

powierzchnia zabudowy: 45,12 m², II.1.3)2)1)b) powierzchnia uŜytkowa 30,82 m², II.1.3)2)1)c) kubatura: część

nadziemna 202,5 m³, część podziemna: adaptacja istniejącego Ŝelbetowego zbiornika trzykomorowego na zbiornik

retencyjny o poj. ok. 60,0 m³. II.1.3)2)2) wykonanie instalacji ogrzewania, wentylacji wod.-kan. i c.w. w budynku

oczyszczalni ścieków. II.1.3)2)2) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku oczyszczalni ścieków. II.1.3)2)3)

wykonanie systemu oczyszczania ścieków: II.1.3)2)3)a) krata workowa, II.1.3)2)3)b) zbiornik retencyjny ścieków

(adaptacja istniejącego osadnika ścieków) wraz z wyposaŜeniem technologicznym, II.1.3)2)3)c) oczyszczalnia do

pracy w sezonie turystycznym typu SBR 0110-1 w oparciu o 1 reaktor SBR (zbiornik zamknięty pionowy z

tworzyw sztucznych średnica: 2,15 m wysokość: 3,20) i 1 zbiornik stabilizacji tlenowej STO (zbiornik zamknięty

pionowy z tworzyw sztucznych średnica: 1,80 m wysokość: 2,29 m), II.1.3)2)3)d) oczyszczalnia do pracy poza

sezonem turystycznym w oparciu o 1 reaktor biologiczny SBR wykonany z polietylenu o pojemności 1 m ³ i
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wysokości 1,80 m, II.1.3)2)3)e) urządzenie do odwadniania osadu, II.1.3)2)4) wykonanie infrastruktury

uzbrojeniowej zewnętrznej, tj. przyłączy: wodociągowego ok. 42 m, kanalizacyjnego ok. 42 m, elektrycznego i

sygnalizacyjnego po ok. 45 m, drenaŜu rozsączającego z dopływami ok. 295 m. II.1.3)2)5) przygotowanie

logistyczne i zrealizowanie tzw. transportu górskiego materiałów i urządzeń. II.1.3)3) Charakterystyka

lokalizacyjna przedmiotu zamówienia: II.1.3)3)1) obiekty do realizacji objęte przedmiotem zamówienia połoŜone są

w Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich, na wysokości średniej 1663 m n.p.m.,

II.1.3)3)2) budowa geologiczna w rejonie lokalizacji obiektów: kategoria gruntu V-VI (kamienie i głazy skalne

granitowe), II.1.3)3)3) dojazd od Bukowiny Tatrzańskiej do parkingu na Palenicy Białczańskiej. Dalej wewnętrzną

drogą TPN do Wodogrzmotów Mickiewicza (ok.3 km). Od Wodogrzmotów do dolnej stacji kolejki linowej

towarowej prowadzi piesza ścieŜka turystyczna (dł.ok.6,5 km, róŜnica poziomów ok. 330 m), udostępniona przez

TPN dla przejazdu przystosowanego ciągnika obsługującego eksploatację schroniska PTTK. Dalej do placu

budowy przy schronisku PTTK prowadzi ścieŜka turystyczna (dł. ok. 800 m, róŜnica poziomów ok. 280 m). Na tym

odcinku funkcjonuje linowa kolejka towarowa o udźwigu ok. 150 kg, słuŜąca do zaopatrzenia schroniska PTTK.

Transport na trasie od Wodogrzmotów Mickiewicza na wysokości ok. 1053 m n.p.m., do placu budowy na

wysokości ok. 1663 m n.p.m. to transport górski. II.1.3)4) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie

zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem wodno - prawnym na odprowadzenie do

gruntu oczyszczonych ścieków. II.1.3)5) Zamawiający wymaga by wykonawca przyjął i spełnił warunki określone

przez TPN w zakresie zasad organizacji i wykonywania robót budowlanych na terenie parku narodowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...

2 z 9 2010-02-11 09:26



III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.2)1) W zakresie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga aby

Wykonawca wykazał się minimum 1 (słownie: jedną) wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończoną robotą budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, w zakresie obiektów połoŜonych w terenie górskim na wysokości powyŜej

1100 m n.p.m., w zakresie robót inŜynieryjno-budowlanych takich jak budowa, przebudowa lub

rozbudowa obiektów budowlanych i sieci wod.-kan. o wartości robót minimum 500 000,00 PLN netto

(słownie złotych: pięćset tysięcy) i charakterystyce techniczno-uŜytkowej zbieŜnej z przedmiotem

zamówienia. III.3.2)2) Ocena spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia odbywać się

będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłoŜonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o

dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.3.2)3) W

przypadku wykazania wartości wykonanych robót budowlanych w walutach innych niŜ PLN,

Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy

Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

(11.02.2010 r.). III.3.2)4) Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów,

niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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 wykonywaniu

zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4)1) W zakresie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem: III.3.4)1)a) osobą posiadającą

uprawnienia do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub inne równowaŜne

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów a pozwalające na pełnienie funkcji

kierownika budowy będącej przedmiotem zamówienia inwestycji; III.3.4)1)b) osobą posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne

równowaŜne wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów a pozwalające na pełnienie

funkcji kierownika robót budowlanych będącej przedmiotem zamówienia inwestycji; III.3.4)1)c) osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne
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równowaŜne wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów a pozwalające na pełnienie

funkcji kierownika robót budowlanych będącej przedmiotem zamówienia inwestycji; III.3.4)2)

Zamawiający dopuszcza połączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te

funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. III.3.4)3)Ocena spełniania

warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odbywać się będzie na podstawie

dokumentów i oświadczeń przedłoŜonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do

udziału w przetargu ograniczonym na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.3.4)4)Wykonawca moŜe polegać

na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iŜ 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 wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.5)1) W zakresie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający

wymaga aby Wykonawca: III.3.5)1)a) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości

minimum 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy); III.3.5)1)b) posiadał ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

na kwotę nie mniejszą niŜ 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion). III.3.5)2) Ocena spełniania

warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej odbywać się będzie na podstawie

dokumentów i oświadczeń przedłoŜonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do

udziału w przetargu ograniczonym na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.3.5)3) W przypadku wykazania

wartości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej a takŜe wartości sum

ubezpieczeniowych w walutach innych niŜ PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego

kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (11.02.2010 r.). III.3.5)4)Wykonawca moŜe polegać na

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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 wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert
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albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone

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 dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada

rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych środków  finansowych lub  zdolność  kredytową

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność

kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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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

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy,  wystawioną nie  wcześniej niŜ 6  miesięcy  przed upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt  9

ustawy,  wystawioną nie  wcześniej niŜ 6  miesięcy  przed upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w  pkt

III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

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 -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert
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III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone 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,  jeŜeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.6)1) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; III.6)2)

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

IV.1.2)1) JeŜeli więcej niŜ 5 Wykonawców spełni warunki udziału w postępowaniu, wówczas do składania ofert

zostanie zaproszonych 5 Wykonawców, którzy uzyskają największą ilość punktów według następującego

kryterium kwalifikacji Wykonawców: największa liczba robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.2)1)

niniejszego ogłoszenia. IV.1.2)2) W zakresie kryterium kwalifikacji Wykonawców, o którym mowa w pkt. IV.1.2)1)

niniejszego ogłoszenia: IV.1.2)2)a) minimalna liczba robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.2)1)

niniejszego ogłoszenia wynosi: 1. III.2)2)4)b) Wykonawca który wykaŜe się największą liczbą robót budowlanych,

o których mowa w pkt. III.3.2)1) niniejszego ogłoszenia otrzyma 100,00 pkt. III.2)2)4)c) Pozostali Wykonawcy

otrzymają ilość punktów odpowiadających stosunkowi: liczby robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.2)1)

niniejszego ogłoszenia wykazanych we wniosku badanego Wykonawcy do liczby robót budowlanych, o których

mowa w pkt. III.3.2)1) niniejszego ogłoszenia wykazanych we wniosku wykonawcy, o którym mowa w pkt

III.2)2)4)b), wg następującej formuły: Wskaźnik doświadczenia = [liczba robót budowlanych, o których mowa w

pkt. III.3.2)1) niniejszego ogłoszenia wykazanych we wniosku badanego Wykonawcy / największa liczba robót
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budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.2)1) niniejszego ogłoszenia wykazanych we wniosku (wniosku

wykonawcy, o którym mowa w pkt III.2)2)4)b)] x 100,00. III.2)2)4)d)znaczenie warunku: 100,00 %.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

IV.3)1) Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - co będzie moŜliwe

będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności

niezaleŜnych od Wykonawcy, takich jak siła wyŜsza (np. huragan, powódź, śnieŜyce lub inne kataklizmy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: IV.4.1)1) Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w postępowaniu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2010

godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, sekretariat Karpaty sp. z o.o..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: IV.4.16)1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami jest

udostępniony na stronie internetowej: www.schroniska-pttk.com.pl . IV.4.16)2) Opis sposobu przygotowania

wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, zwanego dalej /wnioskiem/. IV.4.16)2)a)Wykonawca moŜe złoŜyć

tylko jeden wniosek sam lub jako partner w konsorcjum. IV.4.16)2)b)Wniosek powinien być sporządzony w

jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie,

czytelnie lub literami drukowanymi. IV.4.16)2)c)Wniosek naleŜy sporządzić i złoŜyć w sposób zapewniający jego

integralność i poufność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające moŜliwości dekompletacji zawartości

wniosku, kolejne ponumerowanie stron itp. IV.4.16)2)d)Zamawiający zaleca aby wniosek był złoŜony w

nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie

posiadać oznaczenie: Wniosek o dopuszczenie do przetargu: Przebudowa systemu oczyszczania ścieków dla

Schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich na dz. ozn. Nr 2529. Nie otwierać przed 19.02.2010 r. do

godz. 12:00. IV.4.16)2)e)Poza oznaczeniami podanymi wyŜej koperta powinna posiadać nazwę i adres

Wykonawcy, aby moŜna było odesłać wniosek w przypadku stwierdzenia jego opóźnienia. IV.4.16)2)f)Koszty

opracowania i dostarczenia wniosku obciąŜają wyłącznie Wykonawcę. IV.4.16)2)g)Wniosek oraz wszystkie

załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym

(osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w

imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

IV.4.16)2)h)JeŜeli wniosek i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy -

osoba inna niŜ określona we właściwym odpisie z rejestru - naleŜy dołączyć w formie oryginału lub kopii
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poświadczonej notarialnie [stosownie do Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.1.2007 r. (sygn. akt

V Ca 85/07)] właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. IV.4.16)2)i)Dla ułatwienia wniosek moŜna sporządzić według wzoru

stanowiącego załącznik do ogłoszenia, zamieszczonego na stronie internetowej: www.schroniska-pttk.com.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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