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Ogłoszenie nr 506446-N-2018 z dnia 20l8-01-17 r.

Zaklad EnergeĘki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spólka z o.o,. ,,

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Choroszcz" -

zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej wrazz bocznymi odgałęzieniami sieci do granicy pasa

drogowego w ul. Rezydenckiej, Skajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłosz enia,. Zamięszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy : Zamówięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejkich nalataż0l4-2020,,Gospodarka wodno-ściekowa"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady prócy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizaryjnie jednostek, które będą

realŁowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż30%o, osób zatrudnionych

przęz zahJady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przepr ow adzacentralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powiefzyUpowierzyli

przeprowadzenie postępowania
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Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierryli prowadzenie

postępowania:

P o stęp owanie j est przep rowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie

Jeże\i tak, naleĘ wymienić zamawtających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siddzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zal<ładEnergetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy

Spółka z o.o.)krajoory numer identyfikacyjny 50350l8400000, ul. ul. Sienkiewicza ,16070

Choroszcz,woj. podlaskie, pństwo Polska, tel. 857 191 108, e-mail zec_ń@ułp.Pl, faks

857 l91 108.

Adres strony internetowej (URL) : www. zec-choro szcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskać dostęp do narzędziiurządzeńIub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCE G O z Zarlawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) wsPoLNE UDZIELAI\IE ZAMÓWIENIA Qeżeli dotyczy)z

Podziałobowiązków między zamańającymi w przypadku wspólnego przeprowadzańa

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzaniapostępowania z

zamawiaj ący mi z innych państw człoŃo wskich Unii E uropej ski ej (który z zamawiającYch

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zaktesie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający czy zamówienie będzie

udzielane przęzkażdego zzamawiających indywidualnie,czy zamówienie zostanie udzielone
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w imi eniu i na t zecz po zo stały ch zamawiających) :

I.4) KOMI]NIKACJA:

Nieograniczonllpełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskaĆ

pod adresem (URL)

Nie

www.zec-choroszcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www. zec-choroszcz.pI l ptzetargil

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskaĆ

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesylaĆ:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniu w inny sposób:

Nię

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopu§zczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pocńą lub osobiścię do siedziby firmy

Adres:

ul. Sienkiewi cza 25 A, I 6-07 0 Choroszcz,, zgodnie z zapisami SIWZ
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystani a z narzędzi i urządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpłatrry dostęp do tych narzędzi mozna uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZDDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: ,, Kompleksowe uporządkowanie

gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Choroszcz" - zadanie - budowa kanalizacji

sanitarnej wrazzbocznymi odgałęzieniami sieci do granicy pasa drogowego w ul. Rezydenckiej,

Skajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz

Numer referenryj ny z ZP.1.01.20 1 8

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówięnie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składaĆ w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opi§ przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw prrypadku partnerstwa

innowaryjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: l. Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu o nazwie: ,, Kompleksowe

uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Choroszcz" - zadanię,

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi odgałęzieniami sieci do granicy pasa drogowego

w ul. Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz". Projekt jest

współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w

ramach operacji ,, Gospodarka wodno-ściękowa'o. Z.Ptzedmiot zamówięnia obejmuje budowę

kanalrizacji sanitarnej w ul. Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz, w

szczegóIności obejmuje wykonanie: - ul. Skrajna: kanał grawitacyjny - DN2OOPCY L:2I4,4m;5

szt.bocznych odgałęzięń sieci DNl60 lprzyłączyldo granicy pasa drogowego; - ul. Rezydencka:

kanał grawitacyjny - DN2OOPCY L:662,3m;20szt. bocznych odgńęzień sieci DN160

lprzyłączyl do granicy pasa drogowego .;kanaŁ tłoczny - DN9OPE L:186,3m; pompownia

ścięków - szt. 1 nr P9 ul. Sadowa: kanał grawitacyjny - DN2OOPCV L:566,0m; I7szt. bocznych

odgałęzień sieci DN 160 lptzyłączyl do granicy pasa drogowęgo, kanał tłoczny - DN63PE

L:l93m; pompownia ścieków - szt. 1 nr P10 3. Szczegółowy zakres robót zawierają

dokumentacja projektowaorazptzedmiar robótZńącznik nr 8 do SIWZ. Wyjaśnienia dot.

zakresu robót do wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją Zakresy kanalizacji sanitarnej do

wykonania: . ul. Sadowa: - projekt budowlany ,,kana|izacja sanitarna z pompowniami ścieków

-etap2,, arkusz 13/15 od b29-kR 10 do d4 ze zmianami zgodnie z projektem budowlanym ,,

kanalizacja sanitarna w pasach drogowych z odejściami bocznymi do granicy pasa drogowęgo w

ul. Rezydencka i Sadowa w miejscowości PorosĘ"- arkusz Il2 od b29-kR 10 do s6, s7 do dl1. '

ul. Rezydencka - projekt budowlany ,,kanalizacja sanitarna z pompowniami ścieków -etap2 ,,

arkusz I4lI5 odbl9a do al7 i P9do a5 zę zmianami zgodnie z projektem budowlailyffi ,,

kanalizacja sanitarna w pasach drogowych z odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego w

ul. Rezydencka i Sadowa w miejscowości Porosły"- arkusz 2l2 od a16 do s9, k9- trl - projekt

budowlany o, sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi do granicy drogi od al8 do a20-

arkusz li 1. . ul. Skrajna - projekt budowlany ,,kanalizacja sanitarna z pompowniami ścięków

-etap 2 ,, arkusz 15/15 od a5 do alt i a7 do aIL. . ująć wykonanie i podłączenie przepompowni

ścieków P9 i P10 4. Robo§ maj być wykonane zgodnie z STWiOR lZałączniki nr 9 do SIWZ/. 5.

Ogólne wytyczne wykonawstwa i odbioru. Zakres rzęczow prac objętych niniejszym
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oPracowaniem będą wYkonywane i odbierane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi

WYkonania i Odbioru Robót orazz Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót

Budowlano-MontaŻowych Tom I, częŚć 1-4 (budownictwo ogólne) i Tom II (instalacje sanitarne

i PrzemYsłowe). 6 Na propozycję wbudowaniaprzezWykonawc ę wządzeńi materiałów

ZamańającY ŻądaPrzedstawienia: 1) deklaracji zgodności producenta/aprobaĘ technicznej/

deklaracji właŚciwoŚci uzytkowych,2) karĘ katalogowej producenta, zawierającej wszystkie

Parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy vządzeńujętych w
dokumentacji Projektowej, 3) atestów PZH.7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych

Pełnomocnictw, gdy udzielenie pełnomocnictwa będzie niezbędne do realizacji zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15230000-8

45232423-3

45332000-

II.Ó) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamalłiajqcy podaje informacje o wąrtości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w PrzYPadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowitą

malrsYmalna wąrtoŚĆ w całym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynanicznego

systemu zakupów)

lI.7) CzY Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 tub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreŚlenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6lub w art.I34ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II.8) Okres, w którym realżowane będzie zamó'wienie lub okres, na który została zawarta
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umowa ramowa lub okres, na który zo§tal u§tanowiony dynamiczny system zakupÓw;

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 201 8-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAtilNYM.

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielsnię zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy nie

podlegaj ą wykluczeniu z postępowania na podstawi e art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ,

2,4 i 8 ustawy pzp. Spełniają warunki dotyczące posiadania kompetencji ub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów - brak

specjalnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co

najmniej 1 000 000 zł.2) posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej obejmującą

swym zakręsem ochrony nienależytego wykonania umowy oraz czyn niedozwolony

opiewającą z sumą gwarancyjną na minimum 1 500 000 zł, dodatkowo zakres ochrony

powinien obejmować OC pracodawcy zawypadki przy pracy, aw prrypadku jej braku inny

dokumentpotwierdzający zawarcie ubezpieczęniazzakresem wlw,że wykonawca jest

ubezpieczony.

Informacje dodatkowe Warunek tenZamawiający uznaza spełniony, jeżeli Wykonawca

d,ołączy do oferty następujące dokumenty: a) opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej

obejmującą swym zakresem ochrony nienalezytego wykonania umowy orazczyn

niedozwolony opiewaj ącązsulągwarancyjną na minimum 1 500 000ń, dodatkowo zakres

ochrony powinien obejmowaó OC pracodawcy zawypadki ptzy pracy, aw przypadku jej

braku inny dokument potwier dzający zawarcić ubezpieczenia z zakręsem WW że wykonawca

WYM I TECHN
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jest ubezpięczony;b) informację banku lub spółdzielczejkasy oszczędnościowo-kredytowej,

potwierdzającą wysokośó posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy na wysokość min. 1 000 000 zł, wystawioną nie wcześniej niZ 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert..

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykaz robót w okresie ostatnich 5latptzed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

roboty w zakresib budowy sieci kanalizaĄi sanitamej zpodaniem ich rodzaju i wartości, daty

i miejsca wykonania otazzzńączeniem dowodów doĘczących najwazniejszych robót,

określający ch, czy roboty te zostĘ wykonane w sposób naLeĘĘ oraz wskazujących, czy

zostaĘ wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo Ńończone. (wg wzoru

- zńączniknr 4 do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przezwykonawcę do realizacji

zamówienia)wrazz informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych i uprawnień

niezbędnych do wykonania zamówienia, atakże zakresu wykonywanychprzeznie czynnoŚci,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru , załącznik nr 5 do

SIWZ);

Zamavłiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziafu w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówieni awraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe: . Warunek posiadania wiedzy i doświadczęńaZamańający uznaza

spełniony, jeże|i wykonawc a dołączy do ofeĘ wykaz robót budowlanych wykonanych w

okresie ostatnich pięciu latprzedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania orazzzńączeńem dowodów doĘczących najwazniejszych robót, określających,

czy roboty te zostĄ wykonane w sposób należyĘoraz wskazujących, czy zostaĘ wykonane

zgodnie z zasadami sźuki budowlanej i prawidłowo ukończone . Zał. nr 5 do SIWZ stanowi

wzór wykazu robót o którym mowa vłyżej 2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówieniaZamawiający uznaza spełniony jeżeli wykonawca dołącry do oferty:

a) v,rykazosób, które będą uczestnicryć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoŚci

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi,wrazz informacjami na temat,ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniai

wykształcenia niezbędrrych dla wykonartia zamówienia, atakże zakresu wykonywanychprzez
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nie czynności, oruzinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczente,

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (na|eży ńożyĆ

kopię dokumentu potwierdzająca posiadane uprawnienia, oraz aktualny wpis na właściwą listę

inżynierów)

III.2) P oD sTA\ryY WYKL UC ZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.l, ustarvy Pzp

III.2,2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24llst.5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okręślona w art.24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ oŚwnpczEŃ SKŁADANYCHP&ZEZWYKONA\ryCĘ w CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI lJDZlAŁa W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

sELEKcJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MowA w ART.25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZPZ

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w

postępowaniu: a) informacji zKrajowego Rejestru Karnego w zakresię określonym w art.24

ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niZ 6 miesięcy przed upĘwem
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terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkańapozaterytorium Rzeczypospolitej

Polskiej składa informację z odpowiedniego Ęestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w

kraju miej s ca zamięszkania tej osoby w zakresię określonym w art. ż4 ust. I pkt 14 i 2I

ustawy pzp, wystawione nie wcześniej ńż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument miń doĘczyć, nie

wydaje się takich dokumentóq zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej

osoby ńożonymprzednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce

zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upĘwem terminu

składania ofert b) zaświadczęnia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, ze wykonawca nie zalegaz opłacaniem podatków, wystawionego nie

wcześniej niz 3 miesiąceprzedupływem terminu składania ofert lub innego dokumentu

potwierdzającego, ze wykonawcazaulatłporozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wrazz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przeńdziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)

zaświadczęnia właściwej terenowej jednostki oryańzacyjnej Za\<ładuUbezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, ze wykonawcanie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenię

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzińuw postępowaniu, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat Ęch należności wrazzewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przevńdziane prawem zwolnienie, odroczeni ę lub rozłożenie na raty

zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celi

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; e)

oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru - zńączńknr 6 do SIWZ): . braku orzęczeniawobec

niego tytułem środka zapobiegawczęgo zakazuubiegania się o zamówienia publiczne,'

ntezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
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stycznia 199l r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z2014 r. poz.849 z

późn. zm.)

ilI.s) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRiZEZ

WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ryIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚcI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 1

USTA\ryY PZP

ru.5.1) W zAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz robót w okresie ostatnich 5latprzedupĘwem tęrminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty w zakresie

budowy sieci kanalizacji sanitarnej z podaniem ich rodzaju i wartości, daĘ i miejsca

wykonania orazzzałączeńem dowodów doĘczących najważniejszych robót, określających,

czy roboĘ te zostŃy wykonane w sposób naleĘĘ orazwskazujących, czy zostĘ wykonane

zgodnie zzasadamisztuki budowlanej i prawidłowo ukończonę. (wg wzoru - załączniknr 4

do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przęzwykonawcę do realizacji zamówienia,wtazz

informacjami na tęmat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania

zamówienia, atakże zakresu wykonywanychprzez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru - zńączniknr 5 do SIWZ); c)

informacji baŃu lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolnośó kredytową wykonawcy, w okresie

nie wcześniejszym niz 1 miesiąc przedupływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) potwierdzających, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

zprzedmiotem zamówienia na srrmę gwarancyjną określoną przęzzamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRiZF,Z

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA w ART.25 UST. 1 PKT 2

USTA\ryY PZP

Wykonawca w terminię 3 dni od dnia zamięszczęnia na stronie internetowej informacji, o

których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzpptzekaże zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

24ust.1 pkt.23 ustawy Pzp.Wrazzęzłożęnięm oświadczenia,wykonawcamoże przedstawiĆ

dowody, że powiązania z iwtym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia koŃurencji w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczęńe wg wzoru zńącznikanr 3 do SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.l) OPIS

IV. 1. 1 ) Tryb u dzielenia zam ówienia : P tzetar g nieograniczony

IV,1.2) Zamawiająęy żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

l. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN

(słownie: piętnaście tysięcy i 00/100 zł).2. Wadium moze być wnoszone wjednej lub kilku

następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniachbaŃowych lub poręczeniach

społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z$m że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowYch, e.

poręczeniach udzielanychprzezpodmioĘ, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa

udzielana przezAgencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (Dz. U. z20I4r.poz.. |804 orazz20I5 r.Poz.978i

1240).3. Wadium naleĘ wnieść nacĘ okres związaniaofertą,przedupĘwem terminu

składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek

bankowy Zamavaającego,ZaŁJaduEnergetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w

Choroszczy Sp. z o.o.. 64 8060 0004 0130 55422000 0010. zĘtliemprzelewu: Ptzetarg

nieograniczony na zadanię pil.! ,, Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno -
ściekowej na terenie Gminy Choroszcz" - zadanię- budowa kanalizacji sanitarnej wrazz

bocznymi odgałęzieniami sieci do granicy pasa drogowego w ul. Rezydenckiej, Skrajnej i

Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz" Wadium wnoszone w formie gwarancji i,poręczeń

należy ńożyć w oryginal e wraz z ofertą.S. Wadium wnoszone w formie gwarancji i Poręczeń

powinno spełniać następujące wymogi: a. zańerać w swej treści oświadczenie gwaranta

(poręczyciela), w którym zobowiązule się on nieodwołalnie do bezwaruŃowej wypłaty

kwoty wadium na pierwsz e żądane Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszŁajedna

zprzesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4ai 5 ustawy Pą;b. w przypadku, gdy wykonawcy

wspólnie ubiegają się o udzielenię zamówienia - obejmowaĆ zobońązanie gwaranta

(poręczyciela) z tyfułu związarlychz postępowaniem działańlub zaniechań opisanYch w art.
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46 ust. 4ai 5 ustawy Pzpkażdego ztychwykonawców; c. okfes waznoŚci wadium nie może

być krótszy niz okręs związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złozenie ofęń w postaci katalogów elektronicznych lub doŁączenia do ofert

katalogów elektronicznyoh:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożęnię oferty wariantowej dopuszczasię tylko z jednoczesnymńożeniem oferty

zasadniczej;

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zapro§zeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimaln a liczba wykonawców

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
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czy ptzeńduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P r zewidziana maksyma lna liczb auc ze stnikó w um owy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamóńenie obejmuj e ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będązanieszczone dodatkowe informacje doĘczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoźenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznychinformacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetąrg

ograniczony, ne gocj acje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NaleŻy wskazaĆ elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wańości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje doty czące przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania W toku aukcji elektronicznej i jakie będą waruŃi, na
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jakich wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzystywanego sprzęfu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące Ąestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy,któtzy nie złoĘli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA ocENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria znaczęnie

Cena 80,00

Gwarancja 2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedtrrT, o której mowa w art. 24aaast.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurenryjny, partnerstwo innowaryjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Ptzęwidziane jestzastrzeżeńe prawa do udzieleniazamówięnia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzęnia ne gocj acj i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w łm liczbę etapów):

15z18
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurenryjnego

Opis potrzeb i wymagań zamańającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rorwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podztałdialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozńązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiofu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podzińnegocjacji na etapy w cęlu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacjaelektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektrónicznej:

Wymaganiadotyczące rejestracji i identyfikacji.wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne vzĄdzeń informatycznych:
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokoŚci

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Wykonawcy,którzy ńe ńoĘlinowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnegó

etapu:

Termin składania wnlosków o dopuszczęnie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zavńeranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagani a doĘ czące zabezpieczeńa naleĘtego wykonania umowy:

Informacje dodatkowę: ,

IV.s) ZMIANA UMowY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treŚci oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazaó zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmian:

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘcĄ:

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 20 1 8 -02-01, godzina: 1 0:00,

Skrócenie tęrminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzięlenia zamóńenta

(plrzetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą byó sporządzanę oferly lub wnioski o dopuszczenię do udziału

w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofeń)

IV.6.4) 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 miaĘ byćprzeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzałprzeznacayć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:
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