Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Małomice: Przebudowa i rozbudowa zbiornika wodnego w Małomicach
Numer ogłoszenia: 490124 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.malomice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa zbiornika
wodnego w Małomicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie
dokumentacji technicznej Przebudowy i rozbudowy zalewu wodnego w Małomicach działki nr
ewd. 520-5, 521, 259-2 jako zbiornika wodnego powierzchniowego małej retencji poprzez
zwiększenie jego pojemności wodnej z funkcją zbiornika przeciwpowodziowego stanowiącego
ochronę przeciwpowodziową północnej części miasta Małomice wzdłuż ul. Kościuszki od mostu na
kanale turbinowym Elektrowni Wodnej w Małomicach (dz. nr ewd. 526) do skrzyżowania z ul.
Chrobrego. W projekcie należy uwzględnić możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową
okolicznych lasów wraz z organizacją dwóch punktów czerpania wody przeciwpożarowej wraz z
drogami dojazdowymi niezbędnymi do właściwego użytkowania urządzeń melioracyjnych. 3.1.2.
Założenia projektowe: pow. całkowita - 18,6354 ha objętość retencjonowanej wody - 200000 do
250000 m3 głębokość zbiornika - 1,7 do 2,5 m Zamówienie obejmuje: 1. opracowanie i złożenie
wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu, 2. wykonanie map
do celów projektowych (wykonanych przez uprawnionego geodetę), 3. badanie geotechniczne
gruntu przez uprawnionego geologa, 4. opracowanie waloryzacji przyrodniczej terenu objętego
inwestycją zgodnie z 5. wymogami obowiązujących przepisów prawnych 6. uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 7. opracowanie operatów wodno-prawnych
odpowiadających wymogom art.132 ustawy z dnia 18.07.2001 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz.
U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym
uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego dla przedsięwzięcia 8. uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonanie oceny oddziaływania na środowisko i innych
dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych,
regionalnych programów operacyjnych i przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a także uzyskanie innych decyzji jeśli są niezbędne
dla realizacji w(w Inwestycji. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie określonym w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 1. Projekt budowlany. 2.

Projekty wykonawcze. 3. Przedmiar robót. 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych 5. Inf. dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Prace projektowe należy
wykonać z uwzględnieniem zapisów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I
ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania (Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 1.
wykonanie kosztorysu inwestorskiego tj. obliczania kosztów wg. ustaleń określonych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. nr 130 poz. 1389) w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym. 2. uzyskanie pozwolenia na budowę. Całość opracowania w
wersji drukowanej w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej: 1. projekt budowlany oraz projekty
wykonawcze - wersja elektroniczna - PDF i JPG, 2. pozostała część opracowania - wersja
elektroniczna PDF, RTF..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium - w wysokości 4000 zł, słownie: cztery tysiące złotych,
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w jednej z niżej
wymienionych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm). Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego nr 69965700070010010037950005 i przechowuje się na tym rachunku
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniającego
ten wymóg tego Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie, wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą budowę lub
przebudowę zbiornika wodnego małej retencji z funkcją przeciwdziałania powodzi
oraz zbiornika wody przeciwpożarowej o powierzchni nie mniejszej jak 7h. Na

potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument
określony w sekcji III.4.1pozycja 1 wraz z załączonymi do niego dokumentami
potwierdzającymi, że wymienione w nim usługi zostały wykonane należycie.
Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego mogą
spełnić powyższy warunek łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż 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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi tego Wykonawcę, który będzie
dysponował co najmniej : - jedną osobą uprawnioną do projektowania w specjalności
konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, - jedną osobą uprawnioną do
projektowania w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie. Na potwierdzenie
spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument określony w
sekcji III.4.1 pozycja 2 ogłoszenia. Wykonawcy występujący wspólnie powyższy
warunek mogą spełnić łącznie. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawca może polegać na potencjale osobowym innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
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, oraz składając dokumenty określone w sekcji III.4.1
pozycja3 ogłoszenia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna za spełniającego
te wymogi tego Wykonawcę, który będzie ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i na potwierdzenie
spełnienia tego warunku złoży wraz z ofertą dokument określony w sekcji III.4.1
pozycja 4 ogłoszenia.Wykonawcy występujący wspólnie powyższy warunek mogą
spełnić łącznie
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, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
• 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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• 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, wystawiony nie wcześniej niż 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
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 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 niż 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 także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
• 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 niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli 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)
1. Oświadczenie z art.22 ust.1 - na podstawie art.44 ustawy Pzp. 2. Pełnomocnictwo -w sytuacji
wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne. 3. Pisemne zobowiązanie się innych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w sytuacji gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. Pisemne
zobowiązanie się innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w sytuacji gdzy Wykonawca polegać
będzie na potencjale osobowym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków.
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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 nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa 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
Zamawiający - na podstawie art.144 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy : jeżeli
przedłużeniu ulegną procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji i pozwoleń z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Małomicach, ul. Plac Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice pok. nr 10..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.12.2012 godzina 12:45, miejsce: W siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Małomicach, ul.
Plac Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice pok. nr 10..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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
Małomice 4.12.2012

Burmistrz Małomic
/-/ Małgorzata Janina Sendecka

