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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80870-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Oława: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
2012/S 50-080870
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Gać 90, attn: Mirosław Kierecki,
POLSKA-55-200Oława. Tel. +48 713014444. E-mail: sekretariat@zgo.org.pl. Fax +48 713014562.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.2.2012, 2012/S 25-040342)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45222100, 45259900, 71323200, 45255800, 45231000
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów.
Modernizacja zakładów.
Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów.
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lubinstytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającegozawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytegowykonania
umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
— a także w przypadku, gdy Wykonawca:
—— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezłożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw; chyba że udowodni, żewynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie”.
Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego wkażdej z
możliwych form.
Zaleca się, aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawcówwspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazywało, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkichpodmiotów
składających ofertę wspólną.
III.2.3) Zdolność techniczna
g) Kierownik robót elektrycznych - posiadający następujące doświadczenia i kwalifikacje:
— minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami: z zakresu ochrony środowiska i/lub kubaturowym i użyteczności
publicznej,
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— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Czas trwania doświadczenia zawodowego należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty
składania oferty.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.3.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 14.3.2012 (10:30).
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lubinstytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającegozawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytegowykonania
umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
— a także w przypadku, gdy Wykonawca:
—— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw; chyba że udowodni, żewynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie”.
Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z
możliwych form.
Zaleca się, aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazywało, iż jest ono wystawione w imieniu wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną.
III.2.3) Zdolność techniczna
g) Kierownik robót elektrycznych - posiadający następujące doświadczenia i kwalifikacje:
— minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami: z zakresu ochrony środowiska i/lub kubaturowym i użyteczności
publicznej i/lub kubaturowymi branży przemysłowej,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Czas trwania doświadczenia zawodowego należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty
składania oferty.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6.4.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 6.4.2012 (10:30).
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