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Kaliska: ZP/14/08 Wykonanie studium wykonalności dla inwestycji
przygotowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 373647 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kaliska , ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, woj. pomorskie, tel. 058
5889201, faks 058 5889206.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/14/08 Wykonanie studium wykonalności dla
inwestycji przygotowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie studium wykonalności
dla następujących inwestycji: 1.Budowa Sali sportowej z zapleczem przy ZSP w Kaliskach 2. Dokończenie
rozbudowy ZSP w Kaliskach o część gimnazjalną 3. Infrastruktura w obrębie Kaliskiego Obszaru
Przedsiębiorczości - strefa nr 2 4.Budowa ciągu rowerowo-pieszego w obrębie drogi powiatowej Frank Kaliska o długości do 1,5 km.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.24.20.00-6.
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: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie 2.000 zł. słownie: dwa
tysiące złotych 2.Wadium moŜe być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
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udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a. Posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień. b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. d.
Potencjał kadrowy - Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i
kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawić pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Wykonawca przedstawi w ofercie osoby,
na kaŜdą funkcję wymienioną poniŜej, które spełniają następujące wymagania: 1. osoba proponowana
do pełnienia funkcji eksperta ds. studium wykonalności i rezultatów studium wykonalności - lider zespołu
a. minimalna liczba osób: 1 b. minimalne doświadczenie i kwalifikacje: min. 2 opracowania studium
wykonalności 2.osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. ekonomiczno-finansowych a.
Minimalna liczba osób: 1 b. Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: min. 1 opracowanie studium
wykonalności 3. osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. ochrony środowiska a. Minimalna
liczba osób: 1 b. Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: min. 1 opracowanie studium ykonalności e.
Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował zakończył co najmniej 2 opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji ubiegających się
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przeszły
pozytywnie ocenę merytoryczną. f. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców lub wspólnie spełniał wymagania. W
przypadku konsorcjum Ŝaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
moŜe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2.Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia-niespełnia. W
przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące
dokumenty i oświadczenia: a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze
wzorem oświadczenia; b. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji
wskazanych osób, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt V.1.d ogłoszenia. W
przypadku, gdy wykonawca wskaŜe w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. c. nformację o doświadczeniu
Wykonawcy Doświadczenie zawodowe. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym
mowa w pkt. V.1e ogłoszenia. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe
wymienione w informacji zadania zostały wykonane naleŜycie. d. 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, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e. oświadczenie mówiące o tym, Ŝe
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez
właściwego naczelnika urzędu skarbowego f. oświadczenie mówiące o tym, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji
wydanej przez właściwy oddział ZUS lub KRUS.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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
zamówienia: www.bip.kaliska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kaliska, 83260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2009
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kaliska, 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2 , pokój nr 26 - sekretariat.
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: Inwestycje, których dotyczy przedmiot zamówienia przygotowywane są do dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2012.
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