Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Oborniki Śląskie, dn. 07.01.2013r.
Ldz: ZGK/

/2013

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich”

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Obornikach Śląskich działając na podstawie art.
38 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców,
dotyczące treści SIWZ.
Pytanie 1
Działając jako Lider Konsorcjum, zgodnie z rozdziałem V pkt 2, zgłaszam zapytanie w zakresie
spełnienia warunków określonych w rozdziale 5 pkt 1 podpunkt 2 tj. wykazanie realizacji roboty
budowlanej w okresie 5 lat o wartości min. 5 mln zł brutto.
Konsorcjum posiada trzy referencje w przedmiotowym zakresie:
1. Opracowanie projektu wykonawczego oraz budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej, sieci kanalizacji teletechnicznej oraz sieci ciepłowniczej na
obszarze B - Wrocławskiego Parku Technologicznego. Termin realizacji: 28 maja 2008 30 listopada 2008. Koszt inwestycji: 6 982 501,72 zł netto
2. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Brzegu Dolnym. Termin realizacji: marzec 2007 kwiecień 2008. Koszt inwestycji: 1 400 000 zł netto
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym. Termin realizacji: 22.10.2009 31.08.2012. Koszt inwestycji: 8 491 690,33 zł brutto
Szczegółowy zakres wykonanych prac w załącznikach (3 sztuki).
Czy przedstawione trzy referencje spełniają Państwa warunki przedmiotowe i finansowe
określone w SIWZ w rozdziale 5 pkt 1 podpunkt 2?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, zgodnie z punktem VI. 10 SIWZ, aby przynajmniej jedna z tych robót
obejmowała budowę, przebudowę lub remont stacji uzdatniania wody o wartości minimum
5.000.000,00 zł. Żadna z przedstawionych referencji nie spełnia tego wymogu.

Pytanie 2
Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej wzorów formularzy w formie
edytowalnej – doc lub rtf (załączniki nr 1, 2, 3, 4 oraz 6 do SIWZ).
Odpowiedź:
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Wymienione w pytaniu załączniki znajdują się w załączeniu do niniejszego pisma.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego
pisma poprzez wypełnienie części znajdującej się poniżej i przesłanie jej na numer
faksu: 071/ 310-14-72

Z poważaniem

…………………potwierdzenie………………………………………………..………………………………………

……………………………

…………….….. dn. ………………

Potwierdzam otrzymanie informacji zawartych w piśmie z dnia 07.01.2013 Ldz: ZGK/

2

/2013

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
na

„Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich”

Dane Oferenta:
Nazwa firmy: ............................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Nr telefonu/faks: ......................................................................................................................
NIP .............................................................................................................................................
REGON .....................................................................................................................................
e-mail: ..............................................................
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem:

- wartość netto: .................................................................zł
(słownie:.............................................................................................................................. zł),
- podatek VAT.........................%, tj......................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................................zł),
- wartość brutto: .....................................zł
(słownie:................................................................................................................................zł).
2.

Oświadczamy, że byliśmy wykonawcą ………………… (podać ilość) budowy Stacji
Uzdatniania Wody.

3.

Oświadczamy, że;
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz dysponowaliśmy niezbędnymi informacjami do przygotowania
oferty;
2) uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
3) wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są kompletne i zgodne
z prawdą;
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4) akceptujemy przedstawiony w SIWZ projekt umowy;
5) w przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1)…………………………………………………………….
2)…………………………………………………………….
3)…………………………………………………………….
4)…………………………………………………………….
5)…………………………………………………………….
6)…………………………………………………………….
7)…………………………………………………………….
8)…………………………………………………………….
9)…………………………………………………………….
Na …….kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

…….………………….,dnia…………….r.
………………………..……………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie
Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu
przetargowym na:
„Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich”
Nazwa: ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: ................................................................
REGON ...................................................... Internet: http:// ................................................pl
jako uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, stosownie do
art. 22 ust. 1 ustawy, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym

oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy.

…….........………………….,dnia……….........…….

………………………..……………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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pieczęć oferenta

Załącznik nr 3 do SIWZ

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT
ROBÓT ZBLIŻONYCH CO DO ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM
Lp.

Inwestor

Tytuł wykonanego zadania

Data
wykonania

Wyszczególnienie elementów zbliżonych co
do zakresu robót objętych niniejszym
zamówieniem

Wartość

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały należycie wykonane – referencje.
...................................., dnia .............................

.........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
pieczęć oferenta

Zakres zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Lp.

Zakres powierzonego zamówienia

1.

2.

3.

...................................., dnia .............................

.........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji [w PLN]

Planowana data rozpoczęcia realizacji (miesiąc, rok):

Lp.

Rodzaj robót

miesiąc 1

miesiąc 2

miesiąc 3

miesiąc 4

miesiąc 5

miesiąc 6

miesiąc 7

miesiąc 8

miesiąc 9

miesiąc10

1
2
3
4
5
6
7
….

Razem wydatki

Uwaga! Należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego budynku technologiczno – biurowego po uruchomieniu nowej Stacji Uzdatniania Wody

...................................., dnia .............................

……………………………………………….
(podpis upoważnionej osoby)
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miesiąc11

miesiąc…..

