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Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą
JEZIORO BABA Etap I
Numer ogłoszenia: 194609 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników , ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068
3828236, faks 068 3828236.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod
nazwą JEZIORO BABA Etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
odmulenie jeziora Baba na powierzchni 2000m2 warstwą 80 cm oraz zdjęcie 30 cm warstwy murszu z
powierzchni 7500 m2..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.40.00-9, 45.11.20.00-5, 45.11.20.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
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warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.), a spełniający następujące warunki : 1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Udzielą gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres
24 miesięcy 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy: 1.
wykaŜą i udokumentują w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, doświadczenie w realizacji usług odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości brutto nie mniejszej niŜ 50 000 PLN (brutto) w
okresie ostatnich pięciu lat. 2.dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia w tym kierownik robót posiadający uprawnienia w branŜy wodno-melioracyjnej,
co wykaŜą w załączniku nr 2 do specyfikacji. 3. dysponują lub będą dysponować narzędziami i
urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, co wykaŜą w załączniku nr 3 do specyfikacji. 4.
znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie usług w ustalonym terminie,
w tym względzie posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niŜ 50 000 zł 5.posiadają aktualne na dzień składania oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niŜ 10.000 zł i zobowiąŜą się do
odnawiania polisy ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji Usług, Ocena spełniania w/w warunków
dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI Specyfikacji. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca, który nie
udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
odrzucona..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące
dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do niniejszej
Specyfikacji, wraz z załącznikiem Nr 5 - kosztorys ofertowy 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy- załącznik nr 6 do niniejszej
specyfikacji 3) Oświadczenie wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy- załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji 4) Pełnomocnictwo do złoŜenia i podpisania oferty
zawierające umocowanie do złoŜenia i podpisania pozostałych dokumentów składających się na ofertę,
o ile w imieniu Wykonawcy czynności tych dokonuje pełnomocnik. 5) Spółki cywilne - pełnomocnictwo do
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reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 2. W celu potwierdzenia, Ŝe
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca ma złoŜyć następujące
dokumenty do oferty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego lub oświadczenie wykonawcy , potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, do oferty ma dołączyć następujące dokumenty: 3.1. wykaz osób i podmiotów,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nich czynności zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji . 3.2. Zamawiający
Ŝąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć
podwykonawcom. JeŜeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części usług podwykonawcy to musi
wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 8 do Specyfikacji. 3.3. pisemne zobowiązanie innych
podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 9 do Specyfikacji, w przypadku uczestniczenia w wykonywaniu
zamówienia osób wskazanych w załączniku nr 8 do Specyfikacji nie będących pracownikami
Wykonawcy. 3.4. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, zgodnie z
załącznikiem nr 10 do Specyfikacji z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie. W wykazach
tych tym, Wykonawca musi wskazać, iŜ wykonał usługi o wartości brutto nie mniejszej niŜ 50 000 zł
(brutto) za ostatnie pięć lat łącznie, 3.5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i
urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - zgodnie z załącznikiem nr 3 do
Specyfikacji 3.6. pisemnego zobowiązania innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 9 do
Specyfikacji 4. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty musi dołączyć następujące dokumenty: 4.1. informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
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wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Z załączonego dokumentu ma
wynikać, Ŝe wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ
50 000,0 zł. 4.2. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niŜ 10.000 zł . 4.3. Oświadczenie o zobowiązaniu się do przedłuŜania
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na cały okres świadczenia Usług. 5 .
Forma dokumentów i oświadczeń. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Kopie dokumentów naleŜy potwierdzić - za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osobę
upowaŜnioną 8. Uzupełnienia dokumentów i wyjaśnienia dotyczące treści oświadczenia i dokumentów.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŜyli
pełnomocnictw, albo, którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert- art.
26 ust. 3 ustawy..

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia: www.kp.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 1 Maja 22, 66-200
Świebodzin.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009
godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zadanie finansowane ze środków Fundacji EkoFundusz w ramach projektu Kompleksowa
ochrona mokradeł i mała retencja wody w Borach Krajeńskich - etap II. Zamawiający wymaga aby oferent
wykonujący zamówienie w części fonansowanej przez EkoFundusz korzystał z dostawców lub
wykonawców ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii i/lub krajów Unii Europejskiej..
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