
1/ 12 ENOTICES_wikkrapkowice 07/09/2011- ID:2011-124505 Formularz standardowy 5 — PL
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRWITACYJNEJ, TŁOCZNEJ DLA
MIEJSCOWOŚCI ŻYWOCICE, KRAPKOWICE W REJONIE UL. KOZIELSKIEJ,
SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA
– ETAP I UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu   Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.B. Czecha 1
Miejscowość: Krapkowice Kod pocztowy: 47-300
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Wodociagi i Kanaliazcja Spółka z o.o. ul.

B.Czecha 1
Tel.: +48 774661687

Osoba do kontaktów: Jerzy Delewicz-Prezes
E-mail: wik_poczta@krapkowice.pl Faks: +48 774078277

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): www.wik.krapkowice.pl
Adres profilu nabywcy (URL): _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA
– ETAP ISEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRWITACYJNEJ, TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŻYWOCICE,
KRAPKOWICE W REJONIE UL. KOZIELSKIEJ, SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ,
KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA – ETAP I

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków, obiektu
budowlanego odpowiadającego
wymogom określonym przez
instytucje zamawiające

b) Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

c) Usługi
Kategoria usług: nr _____
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik XVIIA i XVIIB do
dyrektywy 2004/17/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych
Krapkowice

Kod NUTS
PL522

Główne miejsce realizacji dostaw Główne miejsce świadczenia usług

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba _____
lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej _____

Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Okres w latach: _____ LUB miesiącach: _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT _____ Waluta::
LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana):
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w miejscowości Krapkowice, polegających na :
1.1 budowie 768 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej; rurociąg o średnicy 140 mm,
1.2 budowie 877 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; rurociąg o średnicy 200 mm,
1.3 budowie odgałęzień do granic posesji 412 mb; rurociąg o średnicy 140 mm,
1.4 wykonaniu 1 szt. przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem,
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– ETAP I1.5 odbudowa nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
1.6 wykonanie oznakowania drogowego.
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– ETAP III.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do
tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Wartość szacunkowa całego zadania objętego jednym pozwoleniem budowlanym wynosi 24 183 428 PLN

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): 24 183 428,00

Waluta:: PLN

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
_____

Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: _____ LUB

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy): _____

LUB Zakres: między _____ a _____

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 4 lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)
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– ETAP ISEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000 PLN
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu ,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
rachunku : Bank Spółdzielczy Krapkowice nr konta: 28 8884 0004 2001 0000 0244 0001.
5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w kasie.
6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust.6 pkt. 2 ustawy musi wynikać bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji w sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, by wadium znalazło
się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy)
Płatność nastąpi fakturami przejściowymi miesięcznymi w terninie do 30 dni

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie (jeżeli dotyczy)
Umowa konsorcjum

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:
_____

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 Pzp
1. Za spełniajacego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonawcę, który w
okresie oststnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej jedną robotę polegającą na :
- budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej, w ramach jednej umowy o długości nie mniejszej niż 2 km
- budowie/montażu nie mniej niż 1 szt. sieciowej przepompowni ścieków.
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy skadający ofertę wspólnie winni spełniać wspólnie.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy winni złozyć następujace dokumenty:
2.1.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – wg. załącznika nr 3
do SIWZ,
2.1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
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– ETAP Iniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
2.1.3 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 –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.1.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.1.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1.1 - 2.1.6 dla każdego
z wykonawców.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w powyższym pkt. 2:
A) ppkt. 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
A.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
A.2 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
A.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
B) ppkt. 2.1.5.– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt. A, ppkt. 2.1.1; 2.1.3 oraz w pkt. 2.1.5, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. A ppkt. 2.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

C) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A i B zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 mln. zł.
lub polegać na zasobach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków.
Warunek ten wykonawcy skadający ofertę wspólnie winni spełniać wspólnie.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
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– ETAP IDysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiajacy uzna
wykonawcę, który dysponuje lub będzie dysponował, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności:
2.2.1 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, potwierdzonymi stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2
lub 12a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. ze
zmianami), lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
z wykazaniem co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu Prawa
budowlanego), w tym kierowaniem co najmniej 2 robotami budowlanymi dot. budowy sieci kanalizacyjnej – 1
osoba;
2.2.2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, potwierdzonymi
stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 lub 12a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. ze zmianami), lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z wykazaniem doświadczenia w wykonaniu robót
elektrycznych związanych z budową/montażem co najmniej 1 sieciowej przepompowni ścieków – 1 osoba;
2.2.3 konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzonymi stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2
lub 12a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. ze
zmianami), lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z
wykazaniem doświadczenia w wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych związanych z budową/montażem
co najmniej 1 sieciową przepompownią ścieków – 1 osoba;
Warunek ten wykonawcy składajacy ofertę wspólnie winni spełniać wspólnie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
_____

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi

tak nie
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SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA
– ETAP ISEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena LUB Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do
najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
_____
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– ETAP IIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)

ZP.271.1.2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Okresowe ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ (dd/mm/rrrr) Godzina: _____

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): 1 000,00 Waluta:: PLN

Warunki i sposób płatności:
Uzyskanie dokumentacji przetargowej będzie możliwe po uprzednim wniesieniu wniosku i dokonaniu opłaty na
konto bankowe Zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 18/10/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO

inny: _____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: ______ (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: _____ LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert

Data: 18/10/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:15

Miejsce (jeżeli dotyczy):
Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. B. czecha 1; 47-300 Krapkowice, Gabinet Prezesa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie

_____
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MIEJSCOWOŚCI ŻYWOCICE, KRAPKOWICE W REJONIE UL. KOZIELSKIEJ,
SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA
– ETAP ISEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
_____

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy składania odwołań określone są w dziale VI Pzp, art. 182

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 22457709
Faks: +48 224587700
Adres internetowy (URL): _____

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
07/09/2011  (dd/mm/rrrr)
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SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA
– ETAP IZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____
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SĄDOWEJ, RODZINNEJ, MŁYŃSKIEJ, PARKOWEJ, KOŚCIUSZKI, LOMPY, DZIERŻONIA
– ETAP IZAŁĄCZNIK B
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr _____ NAZWA _____

1) KRÓTKI OPIS
_____

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot _____ _____
Przedmioty dodatkowe _____ _____

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

_____
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta:: _____

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta:: _____

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie _____ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie _____ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

_____
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