Zamawiający:
GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. ZO.O.
ul. Powstańców 2
48-100 Głubczyce

PRZETARG NR

DI-KT/5a/07

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁUBCZYCACH.

NA

Specyfikacja zawiera:
Cz. I – dane dotyczące zamawiającego,
Cz. II – tryb udzielenia zamówienia,
Cz. III – opis przedmiotu zamówienia,
Cz. IV – terminy wykonania zamówienia,
Cz. V – warunki uczestnictwa,
Cz. VI. – wymagania dot. przygotowania ofert,
Cz. VII – wymagania dot. wadium,
Cz. VIII – dodatkowe informacje dla oferentów,
Cz. IX – otwarcie ofert i ocena wstępna,
Cz. X – ocena i wybór oferty najkorzystniejszej,
Cz. XI – informacje końcowe.
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
2. Regon : 530589590
3. Fax i tel. 077/ 48-52-721
4. z siedzibą : 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 2
5. adres internetowy: www.głubczyce.pl
6. e-mail: dyrtech@studiobit.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu „nieograniczonego”, prowadzonego przez
zamawiającego w trybie obowiązującym dla zamówień publicznych na usługi o wartości do
137 tys. Euro, zgodnie z przepisami
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz.
177, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi : ustawą z 7.04.2006r. oraz ustawą z
13.04.2007r.)) i przepisy wykonawcze do w/w ustaw w tym:
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. „ w
sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów itd…dot. Art.11
ust.8 PZP (Dz.U. Nr 87 poz.604)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. „w
sprawie dokumentów jakich zamawiający moŜe
Ŝądać od
wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. Nr 87 poz.605 z 2006r.)
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na modernizację oczyszczalni ścieków w Głubczycach” zlokalizowanej w
Głubczycach przy ul. Kopernika 41 , uwzględniającej następujący zakres:
1.1 Modernizacja istniejących obiektów oczyszczania mechanicznego i biologicznego
ścieków w zakresie gwarantującym efekt oczyszczania określony w pkt.3.4.A nin.
Specyfikacji z uwzględnieniem niŜej wymienionych opracowań koncepcyjnych:
• koncepcji modernizacji opracowanej przez mgr inŜ.
Wiesława Wolnickiego (styczeń 2006r.),
• opinia do rozwiązań w/w koncepcji opracowana przez
prof. dr hab. inŜ. Ryszarda Szetelę (z grudnia 2006r.),
które stanowią załączniki do nin. specyfikacji.
1.2. Modernizacja i rozbudowa istniejących obiektów gospodarki osadowej oczyszczalni w
zakresie niezbędnym dla uzyskania efektów określonych w pkt. 3.4.B nin. specyfikacji z
pominięciem procesów fermentacji osadów proponowanych w koncepcji mgr inŜ.
Wolnickiego z uwzględnieniem rozbudowy o obiekty i urządzenia gwarantujące:
- zwiększenie stopnia odwodnienia osadów do około 24% sm,
- usprawnienie systemu higienizacji i mieszania osadów ,
- ewentualne zadaszenie części istniejącego składowiska osadów z
dostosowaniem do moŜliwości okresowego mieszania.
Całe opracowanie projektowe składa się z 2-ch części, a mianowicie:
2. Część I-sza – „koncepcyjna” opracowań projektowych obejmująca następujące
opracowania:
2.1. aktualizacje bilansu ilościowo-jakościowego ścieków, stan aktualny z prognoza na 2015
i 2030r.
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2.2. Przeprowadzenie badań procesowych (modelowych) niezbędnych do określenia
optymalnych rozwiązań technologicznych modernizacji procesu oczyszczania ścieków.
2.3. Opracowanie ostatecznej koncepcji modernizacji istniejącej oczyszczalni, przy czym ta
koncepcja powinna zawierać następujące elementy:
- omówienie wyników wykonanych badań, które określono w pkt. 2.2.
- procesowe obliczenia technologiczne dla części ściekowej i przeróbki osadów
pościekowych,
- schematy technologiczne procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ze
wstępnym doborem urządzeń i wyposaŜenia oraz ich charakterystyką techniczną,
- projekt zagospodarowania uwzględniający stan istniejący i stan projektowany
spełniający wymagania przepisów „o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym” (ustawa z dnia 27 marca 2003r. Dz.U. z 10.05.2003r.), oraz przepisy
ustawy „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami.
2.4. Opracowanie „operatu środowiskowego” dla etapu uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uzyskaniem opinii uzgadniających zgodnie z
wymogami przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” ( z
późniejszymi zmianami).
2.5. uproszczony kosztorys nakładów na realizację całego zadania z podziałem na część
ściekową i osadową.
2.6. Część I-sza „koncepcyjna” opracowań projektowych leŜących po stronie Wykonawcy,
dopełnia się uzyskaniem „decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” dla
tego przedsięwzięcia.
2.7. Ustalenia dodatkowe dla wykonawcy:
Wykonawca prac projektowych ma obowiązek uzgodnienia z zamawiającym swoich
propozycji rozwiązań „części koncepcyjnej”, szczególnie ostatecznej koncepcji
technologicznej oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, w trakcie opracowywania tej
części projektu.
3. Część II-ga „projektowa” – opracowań dokumentacyjnych obejmująca następujące
opracowania:
3.1. Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, opracowany zgodnie z
wymaganiami przepisów:
- Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami).
- Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. tekst jednolity Dz. U.
Nr 129 poz. 902 z 2006r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej .... (Dz. U. Nr 202 poz.
2072 z 16 września 2004r.)
3.1.1. W zakresie „projektu budowlanego” do obowiązków Wykonawcy naleŜy takŜe:
a) przeprowadzenie badań i opracowanie dokumentacji
geologiczno-inŜynierskiej
dla
terenu
posadowienia
projektowych obiektów kubaturowych.
b) opracowanie „aparatu środowiskowego” wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa uzgodnień.
c) opracowanie „operatu wodno-prawnego” dla modernizacji i
rozbudowy oczyszczalni i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla tego zadania.
d) uzyskanie pozwolenia na budowę .
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3.1.2. Projekt budowlany rozbudowy i modernizacji winien być opracowany i podpisany
przez osoby posiadające wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia budowlane we
wszystkich branŜach oraz potwierdzenie zgodności z przepisami i wymaganiami bhp i p/poŜ
przez uprawnionych rzeczoznawców w tym zakresie.
3.2. „Projekt wykonawczy” – jako uzupełnienie projektu budowlanego opracowany ze
szczegółowością niezbędną dla prawidłowego wykonania obiektów budowlanych, ich
waŜnych elementów, rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych oraz
doborze urządzeń, wyposaŜenia aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej, a takŜe
projekty wykonawcze rozwiązań indywidualnych.
3.2.1. Projekt wykonawczy obejmuje obowiązkowe następujące opracowania:
- przedmiary robót (w rozbiciu na branŜe) dla całego zakresu robót i dostaw objętych
opracowaniem,
- kosztorys inwestorski,
- instrukcja technologiczna oczyszczalni oraz instrukcje obsługi waŜniejszych obiektów,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Zakres i forma w/w opracowań zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004r., w tej sprawie.
3.2.2. Przy wyborze rozwiązań oraz doborze maszyn, urządzeń, wyposaŜenia i aparatury,
naleŜy się kierować ich cechami funkcjonalno-uŜytkowymi, niezawodnością oraz walorami
ekonomicznymi, a takŜe optymalizacją nakładów na realizację.
3.2.3. Dobierane urządzenia, maszyny, wyposaŜenie naleŜy opisywać podając ich parametry
techniczne i uŜytkowe aby nie ograniczać Zamawiającemu moŜliwości dokonania
ostatecznego doboru w trakcie realizacji tego zadania, tzn. aby Zamawiający miał moŜliwość
zakupu urządzeń, wyposaŜenia i aparatury w drodze przetargu. Zamawiający dopuszcza
przesądzenie o doborze dostaw na etapie projektowania jeŜeli określone dostawy (urządzenia,
aparatura, wyposaŜenie) warunkuje prawidłowe funkcjonowanie przyjętej technologii i
ekonomikę przedsięwzięcia. Wszystkie te przypadki naleŜy uzgodnić z Zamawiającym w
trakcie opracowań projektowych.
3.3. Opracowania projektowe naleŜy wykonać w następującej ilości egzemplarzy:
• opracowania koncepcyjne – 3 egz.
• projekt budowlany – 5 egz.
• projekt wykonawczy – 5 egz.
• przedmiar robót – 3 egz.
• kosztorys inwestorski – 2 egz.
• wszystkie pozostałe opracowania jak: operaty środowiskowe, itp.- w ilości
potrzebnej Wykonawcy do uzgodnień + 2 egz. dla Zamawiającego.
3.4. Głównymi celami opracowań dokumentacyjnych i realizacji projektu są następujące
efekty:
A)

Uzyskanie stabilnego funkcjonowania procesów oczyszczania ścieków
gwarantującego dotrzymanie parametrów stęŜenia zanieczyszczeń w odpływie z
oczyszczalni do odbiornika, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym a
mianowicie:
• BZT5 – 15 mg 02/dcm³
• ChZTcr – 125 mg 02/dcm³
• Zawiesina – 35 mg/dcm³
• Azot ogólny – 10mg/dcm³
• Fosfor og. – 1,0 mg/dcm³
• PH – 6,5÷ 9,0
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B)

C)

Uzyskanie w procesie odwodnienia i higienizacji osadów pościekowych 100% ich
wykorzystanie rolnicze lub przyrodnicze przy efekcie odwodnienia minimum 24%
s.m.
Zlokalizowanie obiektów zmodernizowanej oczyszczalni na istniejących działkach
stanowiących własność GwiK Głubczyce.

3.5. Zobowiązanie oferenta, Ŝe jako „Wykonawca” przy realizacji zamówienia (prac
projektowych ) będzie stosować „zasadę naleŜytej staranności” oraz gwarancji, Ŝe
opracowania projektowe po ich wdroŜeniu przyniosą oczekiwane przez Zamawiającego
efekty określone w pkt 3.4 specyfikacji. Gwarancje powyŜsze zostaną zapisane w umowie,
a Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność prawną i finansową za ich dotrzymanie.

IV. TERMINY WYKONANIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
• dla części I – opracowania koncepcyjne do 30.11. 2007r.
• dla części II – projekt budowlany i wykonawczy z uzyskaniem uzgodnień i
pozwolenia na budowę do 31.03.2008r.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Oferenci przystępujący do przetargu o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymagania
określone w Art. 22 Ustawy Prawo Zamówień publicznych; publicznych ponadto:
1.1 .Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie projektowania ze
specjalnością wodno-ściekową i ochrony środowiska. Dla udokumentowania tego oferenci
przedkładają:
a) aktualny wypis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione z datą nie wcześniejszą jak 6
miesięcy od dnia wyznaczonego do składania ofert.
1.2 Dysponować zespołem projektowym osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę lub
innej umowy, posiadających duŜe doświadczenie oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnościach:
a)architektoniczno-budowlanej,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń sanitarnych
d) sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
e) do sprawdzania projektów w w/w specjalnościach
1.3.Dla udokumentowania wiarygodności technicznej oferenta i kwalifikacji „zespołu
projektowego” naleŜy:
a) wypełnić załącznik „B” do nin. Specyfikacji,
b) wyznaczyć kierownika zespołu projektowego o wysokich kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane:
- do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów,
- lub do projektowania i sprawdzania projektów w branŜy instalacji i
urządzeń sanitarnych
c) załączyć do oferty kserokopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla
całego „zespołu projektowego”
d) przedłoŜyć wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 2-ch
opracowań projektowych dot. projektowania oczyszczalni ścieków wg wzoru
„C” załączonego do specyfikacji oraz stosowne referencje zamawiających.
1.4.Dla udokumentowania, Ŝe Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej naleŜyte wykonanie zamówienia, oferenci przedkładają w ofercie:
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a) bilans (skrócony) oraz rachunek zysków i strat za 2006 rok obrachunkowy. W
przypadku braku obowiązku sporządzania bilansu, naleŜy przedłoŜyć informację
ekonomiczną o wysokości (wartości) majątku trwałego i środków nietrwałych,
wielkości przychodów, wydatków i zysku wg stanu na koniec 2006r.
b) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (projektowania) o
wysokości odpowiedzialności co najmniej 300 tys. zł.
c) zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego
Oddziału ZUS, KRUS o niezaleganiu z opłacaniem podatku i
składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe oferent
uzyskał zgodę tych organów na zwolnienie lub odroczenie opłat.
Zaświadczenia wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed dniem
wyznaczonym dla złoŜenia ofert.
1.5. Udokumentować, Ŝe oferent nie podlega wykroczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia przedstawiając:
a) informacje Krajowego Rejestru Karnego, Ŝe oferent jako osoba prawna oraz osoby
kierownictwa (członkowie zarządu, pełnomocnicy, zarządzający) nie były skazane za
przestępstwa określone w Art.24 ust1, Ustawy Prawo zamówień publicznych z datą
nie wcześniejszą jak 6 miesięcy od dnia wyznaczonego dla złoŜenia ofert.
b) Oświadczenia oferenta, Ŝe jako Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przyczyn
określonych w Art.24 ust.1 pkt 1,2, 9 oraz ust.2 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki
określone w Art.22 Ustawy Prawo Zamów. Publ.
1.6. JeŜeli dwa lub więcej podmioty gospodarcze będą składały wspólną ofertę wówczas
naleŜy spełnić następujące warunki:
a) przedłoŜyć w ofercie egzemplarz umowy o utworzenie „konsorcjum” dla wspólnego
działania tych podmiotów w realizacji tego zamówienia publicznego.
b) w umowie jak wyŜej, jeden z podmiotów winien być wyznaczony do reprezentowania
pozostałych wobec Zamawiającego i wobec prawa jako „Wykonawca” tego
zamówienia publicznego.
c) Wszystkie podmioty gospodarcze zrzeszone w „konsorcjum” mają obowiązek złoŜyć
w ofercie następujące dokumenty określone w części V specyfikacji:
• pkt 1.1 – wypis z rejestru....
• pkt 1.4 – skrócony bilans ...
• pkt 1.4 c – zaświadczenia US i ZUS ...
• pkt 1.5 a – informacja KRK ...
• pkt 1.5 b – oświadczenie ...
Pozostałe warunki uczestnictwa w przetargu określone w cz. V specyfikacji winien spełnić
wyznaczony w umowie o konsorcjum „wykonawca”
1.7. Dokumenty warunkujące udział w przetargu określone w cz. V. nin. Specyfikacji :
• dot. pkt 1.3 i pkt a, b, d oraz 1.5. b, naleŜy złoŜyć jako oryginały
• dot. pozostałych dokumentów jako kopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę reprezentującą oferenta lub oferenta jako
„wykonawcę” w przypadku „konsorcjum”.
1.8. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dokumenty lub kopie są nieczytelne lub budzą wątpliwości
formalne czy prawne, oferent na Ŝądanie Zamawiającego ma obowiązek przedłoŜyć oryginały
lub kopie potwierdzone notarialnie w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
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VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT.
1.Ofertę naleŜy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr „A” do nin. Specyfikacji.
Wszystkie pozostałe dokumenty, a takŜe opisy, rysunki, szkice, stanowią załączniki do oferty.
Wszystkie załączniki naleŜy wyszczególnić w ofercie jako „załączniki”. Wszystkie strony
całej oferty ponumerować i ułoŜyć wg kolejności zaznaczonej w ofercie.
2.Poza ofertą (wg wzoru „A”) oraz dokumentami określonymi w cz. V. nin. Specyfikacji
oferta powinna zawierać:
2.1. Wstępną koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni, która będzie zawierać:
- schemat technologiczny z opisem funkcjonalnym,
- rysunki (szkice) poglądowe dot. poszczególnych obiektów,
- gabaryty i podstawowe parametry obiektów,
- propozycje planu zagospodarowania na mapie zał. do nin. Specyfikacji.
Koncepcja wstępna moŜe być wariantowa lecz nie więcej jak dwuwariantowa.
2.2. Wskaźnikową wycenę nakładów na modernizacje dla części ściekowej i osadowej.
• JeŜeli do przygotowania wstępnej koncepcji oferent będzie potrzebował
dodatkowe dane i materiały oprócz załączonych do specyfikacji moŜe się
zwrócić do zamawiającego o ich udostępnienie.
2.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium przetargowego przez oferenta w formie i
terminie określonym w cz. VII specyfikacji.
2.4. Zobowiązanie oferenta do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w
wysokości 6% ceny ofertowej jeŜeli jego oferta będzie wybrana. Sposób wniesienia
„zabezpieczenia” opisano w cz. VIII nin. Specyfikacji.
2.5. Uzupełniony i podpisany przez oferenta projekt umowy stanowiący załącznik do nin.
Specyfikacji.
3.KaŜdy oferent moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. JeŜeli uczestnik „konsorcjum” lub inna
jednostka gospodarcza czy prawna, podległa oferentowi, złoŜy swoją odrębną ofertę, to ta
oferta zostanie uniewaŜniona.
4.KaŜda oferta musi obejmować pełny zakres zamówienia. Nie dopuszcza się ofert
wariantowych i częściowych. Dopuszcza się tylko wariantową „wstępną koncepcję” z
elementami określonymi w pkt 2.1 nin. części specyfikacji
5. W ofercie naleŜy podać okres waŜności oferty, który winien wynosić nie mniej jak 30 dni
od dnia złoŜenia oferty.
6. Oferty naleŜy złoŜyć w sekretariacie (pok. Nr 19) siedziby Zamawiającego do dnia
24.08.2007 roku do godz. 10.00 . Oferty złoŜone po tym terminie zostaną odesłane
oferentom bez otwierania. Pełne ryzyko nieterminowego doręczenia ofert (takŜe przesłanych
pocztą) spoczywa na oferencie.
7. Ofertę naleŜy opakować w kopertę zewnętrzną i wewnętrzną oraz:
• kopertę zewnętrzną opisać: „OFERTA NA PROJEKT ROZBUDOWY I
MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI”
• kopertę wewnętrzną naleŜy opisać jak wyŜej oraz podać pełną nazwę i adres
oferenta
• obie koperty trzeba naleŜycie zabezpieczyć tak Ŝeby przypadkowe lub celowe
otwarcie było rozpoznawalne.
8. Oferent moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać swoją ofertę jeŜeli przed terminem
składania ofert powiadomi o tym Zamawiającego na pisemnie i w terminie wyznaczonym do
składania ofert, złoŜy „wycofanie” lub „zmianę”. Zmianę oferty naleŜy składać w sposób
określony w pkt 7. specyfikacji z dopiskiem na kopertach „zmiana oferty”. Nie moŜna
wycofywać oferty, lub wprowadzać zmian po upływie terminu złoŜenia ofert.
7
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VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferenci wnoszą obowiązkowo wadium przetargowe w wysokości 5.000,00 zł. (słownie:
pięć tysięcy złotych). Wadium naleŜy wnieść przed terminem złoŜenia ofert t.j. do
24.08.2007r. przed godz. 10.ºº.
2.Wadium moŜe być wnoszone w :
• pieniądzu,
• poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• wekslach z poręczeniem wekslowym banku,
3.W przypadku wyboru pienięŜnej formy wadium naleŜy wpłacić na:
Bank Spółdzielczy Głubczyce Nr 65886800041000000000840001
lub w kasie GWiK ul. Powstańców 2 (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do
14.00).
Wadium wnoszone przelewem będzie uznane za wniesione w terminie jeŜeli będzie na koncie
Zamawiającego do godz. 10.ºº dnia 24.09.2007r.
4. Wadium wniesione w innej formie niŜ w pieniądzu powinno:
• dotyczyć przedmiotowego zamówienia i być waŜne przez cały okres waŜności
oferty (okres związania z ofertą)
• zawierać klauzulę upowaŜniającą Zamawiającego, Ŝe na jego Ŝądanie w
przypadku zaistnienia jednej z przesłanek opisanych w art.46 ust.1 Prawa
zamówień publicznych w czasie nie dłuŜszym niŜ jeden miesiąc od daty
pisemnego Ŝądania kwota wadium zostanie przekazana Zamawiającemu w
pieniądzu bez jakichkolwiek warunków.
• NaleŜy zdeponować w oryginale (za pokwitowaniem) w Kasie Głubczyckich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Głubczyce, ul. Powstańców 2.
5.Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie
przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art.46 ust. 1 i 2 Prawa zamówień
publicznych.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta
została wybrana :
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na zasadach określonych w
SIWZ,
- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy

VIII DODATKOWE INFORMACJE DLA OFERENTÓW
1.Oferent moŜe zwrócić się na piśmie lub drogą elektroniczną do zamawiającego o
wyjaśnienie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udzieli
wyjaśnień oferentowi, jeŜeli wniosek wpłynie do niego najpóźniej do sześciu dni przed
terminem składania ofert. Treść wyjaśnień Zamawiający przekaŜe drogą elektroniczną, a na
wyraźne Ŝądanie zainteresowanego na piśmie (prześle pocztą) lub faksem. Wyjaśnienia te
stanowić będą integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą dla
oferentów wiąŜące.
2. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający moŜe zmodyfikować treść
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. KaŜda
wprowadzona przez zamawiającego zmiana, stanie się częścią Specyfikacji i zostanie
udostępniona drogą elektroniczną. W razie potrzeby Zamawiający przedłuŜy określony w cz.
8
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VI pkt.6 termin składania ofert w celu umoŜliwienia oferentom uwzględnienia w
przygotowywanych ofertach przekazanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie
prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferentów odnośnie wcześniej ustalonego terminu do
składania ofert, będą przyporządkowane nowemu terminowi.
3.Przetarg moŜe zostać uniewaŜniony w przypadku gdy zaistnieją okoliczności wymienione w
art.145 ust.1 Prawa zamówień publicznych. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający
zawiadamia pisemnie wszystkich oferentów i Urząd Zamówień Publicznych, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.Wykonawca, którego oferta została wybrana przed podpisaniem umowy jest zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny ofertowej.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
5.Poreczenia i gwarancje dot. zabezpieczenia powinny być wystawione na okres wyznaczony
w umowie do zakończenia prac projektowych + 30 dni.
Sposób wniesienia i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy, określone zostaną w umowie i będą dostosowane do tego w jakiej formie oferent
wniesie „zabezpieczenie.”
IX OTWARCIE OFERT I OCENA WSTĘPNA
1.Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert dnia 24.08.2007r. o godz. 10.³º w
siedzibie Zamawiającego, na które zaprasza wszystkich oferentów.
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda oferentom do wiadomości kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
3.Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy oferentów, a takŜe informacje
dotyczące cen ofertowych okresów rękojmi oraz terminów wykonania zamówienia
określonych w ofertach. Oferentom nieobecnym przy otwarciu, informacje zawarte w pkt 2 i
3 podane zostaną drogą elektroniczną.
4.Koperty zewnętrzne oznaczone napisem „Wycofane” zostaną otwarte i odczytane w
pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne oferentów, którzy złoŜyli wycofanie nie będą
otwierane.
5.Zamawiający poprawi oczywiste błędy w treści oferty i zawiadomi o powyŜszym
niezwłocznie oferenta. Oczywiste omyłki rachunkowe mogą dotyczyć takŜe ceny ale tylko w
zakresie określonym w treści art.88 ust. 1i2 Prawa zamówień publicznych. JeŜeli wykonawca
nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek rachunkowych ceny, wówczas oferta zostanie
odrzucona.
6.Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Głubczyckich
Wodociągów i Kanalizacji. W razie potrzeby Komisja Przetargowa będzie się posiłkować
opiniami rzeczoznawców. Członkowie Komisji Przetargowej oraz inne osoby biorące udział
w postępowaniu przetargowym po stronie Zamawiającego podlegają wyłączeniu z
postępowania, jeŜeli zaistnieją okoliczności określone w Art. 17 ust.1 Prawa zamówień
publicznych. Osoby te po otwarciu ofert składają stosowne oświadczenie i za prawdziwość
tych oświadczeń ponoszą odpowiedzialność prawną.
7.W dniu otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona wstępnej oceny ofert pod względem
ich kompletności i zgodności, z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji.
wstępnie zakwalifikuje oferty jako:
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• waŜne – kwalifikując je do dalszego badania i oceny.
• niewaŜne- kwalifikując je do odrzucenia
8. Oferenci, których oferty zostaną zakwalifikowane do odrzucenia na podstawie art.89 ust.1
Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz ewentualni oferenci, którzy będą wykluczeni z
postępowania z przyczyn określonych w Art.24 Ustawy zamówień publicznych, zostaną
pisemnie powiadomieni o decyzji zamawiającego z podaniem uzasadnienia. Pozostali
oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
9. Oferty zakwalifikowane jako waŜne, będą badane i oceniane zgodnie z kryteriami
określonymi w rozdz. X nin. Specyfikacji.
10. Po otwarciu, oferty są jawne. JeŜeli oferent uzna, Ŝe niektóre informacje zawarte w ofercie
mają charakter niejawny i Zamawiający nie moŜe ich ujawnić innym oferentom i osobom
trzecim, wówczas naleŜy to zaznaczyć i opisać w ofercie.
X. OCENA OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
1. Ostatecznej oceny waŜnych ofert dokona Komisja Przetargowa, uwzględniając ewentualne
opinie rzeczoznawców.
2. Komisja Przetargowa jest organem pomocniczym Prezesa GWiK dla dokonania badania
waŜności ofert, ich oceny oraz sporządzenia dokumentacji przetargowej. Decyzję o wyborze
oferty przetargowej podejmuje Prezes GWiK Sp. z o.o. na wniosek Komisji Przetargowej.
3. W razie potrzeby Prezes GWiK Sp. z o.o. na wniosek przewodniczącego Komisji
Przetargowej powoła rzeczoznawcę, wobec którego jest stosowany przepis art. 17 ust.1 Prawa
zamówień Publicznych.
4. Ustala się następujące kryteria oceny ofert:
A – cena oferty za wykonanie całego zamówienia – 70%
B – zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych wg wstępnej koncepcji złoŜonej
w ofercie – 30%
5.Najlepszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych wg
wzoru:
W = 0,7*WA + 0,3*WB
WA – wskaźnik ceny ofertowej
WB – wskaźnik optymalnej technologii
5.1. Wskaźnik ceny ofertowej WA zostanie obliczony wg wzoru:
WA = Cof/Cof min * 100
Cof – cena ocenianej oferty
Cof min – cena najniŜszej waŜnej oferty
5.2. Wskaźnik optymalnej technologii WB zostanie ustalony jako średnia arytmetyczna
„ocen indywidualnych” członków Komisji Przetargowej (lub oceny rzeczoznawcy), w skali 0100 pkt. W ocenie indywidualnej tego wskaźnika członkowie Komisji będą uwzględniać:
- przewidywana skuteczność i prostotę proponowanych rozwiązań technologicznych oraz
realizację głównych celów przedsięwzięcia, określonych w pkt. 3.4 ABC Cz.III SIWZ
- aspekty ekonomiczne propozycji,
- sposób wykorzystania i zagospodarowania terenu,
- stopień wykorzystania istniejących obiektów i urządzeń
6. JeŜeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ocenę sumaryczną wyliczona wg wzoru
pkt.5, wówczas ofertę najkorzystniejszą będzie oferta z niŜszą ceną.
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XI. INFORMACJE KOŃCOWE.
1.Zamawiający zawrze umowę na realizację tego zamówienia z Wykonawcą, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty wszystkim oferentom.
2.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy
lub odmówi wniesienia „zabezpieczenia”, wówczas Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych waŜnych ofert bez przeprowadzania kolejnej oceny
ofert.
3.Bezpośrednio po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający przekaŜe
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Zamówień Publicznych oraz umieści je w
Internecie i na tablicy ogłoszeń.
4.Wykonawcom (oferentom), organizacjom zrzeszającym wykonawców oraz innym osobom
prawnym i fizycznym, których interes prawny zostanie naruszony przez Zamawiającego w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przysługuje prawo wnoszenia „protestu” wg
przepisów zawartych w Dziale VI Rozdział 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odwołanie od decyzji zamawiającego w sprawie protestu zgodnie z Art.184 ust.1, nie
przysługuje.
5.Osobami upowaŜnionym do kontaktów ze strony zamawiającego są:
• Mariusz Rubczyński tel. i fax 077/485-27-21 wewn. 21
• Ewa Orłowska tel. 077/485-29-40
• Kontakt elektroniczny email: dyrtech@studiobit.pl
6.Przygotowaną i dostępną oferentom dokumentację przetargową stanowią:
6.1. niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:
- projekt umowy,
- wzór oferty „A”
- wzory załączników „B” i „C”
6.2. Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni opracowana przez mgr inŜ. Wiesława
Wolnickiego (styczeń 2006r.).
6.3. Opinia opracowana przez prof. dr hab. inŜ. Ryszarda Szeteli dot. Koncepcji.... j.w.(XII
2006r.)
6.4. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków.
6.5. Mapa terenu oczyszczalni w skali 1:500 z wypisem właścicieli.

Prezes Zarządu
Leszek Karaczyn

Niniejsza Specyfikacja zawiera 11 stron. + załączniki
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