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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

wyvln,zec-rłvod-choroszcz. pl

Choroszcz: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na oś.

Wich rowe Wzgórza w Cho roszczy .

Numer ogłoszenla: 83579 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015

OGŁOSZENlE O ZAMOWIENlU - roboty budowlane

Zamieszczan ie ogłosze n ia : n ieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamowienia publicznego,

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA lADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacjiw Choroszczy Społka z

o,o. , ul. Sienkiewicza25A,16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 85 7191108, faks 85 7191108.

Adres strony internetowej zamawiającego: wvwv.zec-wod-choroszcz.Pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

sEKcJA lt: PRzEDMloT zAMÓWlENlA

l1.1 ) oKREŚLEN|E PRZEDMloTU zAMoWlENlA

l1.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Budowa sieci kanalizacjisanitarnejz

pzyłączami na oś. Wichrowe Wzgorza w Choroszczy,.

l1.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

l1.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pzedmiot zamówienia

obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC 200 (o

długości 162,9 m) na Osiedlu Wichrowe Wzgoza w Choroszczy (woj podlaskie): a) odcinek w ul.

Chabrowej o długości 104 m (od studni 513 do studni nr 7), b) odcinekw odgałęzieniu ul. 3-go Maja o

długości 5B,9 m (od studni 16 do studni 16C), studnia 16 (do wybudowania) -włączenie do istniejącej

sieci KS w ul. 3-go Maja, oraz przyłącza w granicach pasa drogowego z rur PVC 160 szt,7 o długości

34,6 m. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki inspekcyjne o śr. 425 mm 6 kpl. oraz o średnicy

1200mm-4kpl.,

l1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

l1.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

l1.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie,

t1.2) czAs TRWANIA ZAMÓWENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie: 04.09.2015.

CJA lll: lNFO

FlNANsoWYM l TECHNlczNYM
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|l1.1) WADIUM

lnformacja na temat wadium: Zamawiający żąda od \A/ykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3

000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

ll1.2| zALlczKl

ll1.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

llt. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeti przepisy

prawa nakładają obowiązek lch posladania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań..24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony

nie wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofert.

ll1.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonania min. 2 (dwóch) robót odpowiadających swoim rodzajem i wańością

pzedmiotowi niniejszego pzetargu tzn. prawidłowo ukończoną budową kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnejo wartości nie mniejszej niz 100 000,00 zł brutto każdaw okresie ostatnich

pięciu lat pzed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wańości, daty i miejsca wykonania oraz

załączeniem dowodu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane lub wykonywane

nalezycie - zał. nr 4 do SlWZ (Doświadczenie zawodowe).

l11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób, które będą uczestniczyó 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 - zał. nr 5 do SIWZ

(Potencjał kadrowy),

ll1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że \Ąfikonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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pzedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 PLN (słownie: sto

sześćdziesiąt tysięcy złotych).

tl1.4)lNFoRMAcJA o oŚWIADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYÓ

vuYKoNAWcYW CELU PoTWlERDzENlA sPEŁNtANlA WARUNKÓw uoznru w
PosTĘPoWANlU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDSTAWIE ART.24 UsT. 1

UsTAWY

ll1.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w aŃ.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:

. wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu

składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeli okres

prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwazniejszych robót,

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób nalezyty oraz wskazujących, czy

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

. 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

. oświadczenie, że osoby, ktore będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

. opłaconą polisę, a w pzypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związan€l z

przed miotem zamówienia,

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art,22ust, 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotow pzedkłada następujące dokumenty

dotyczące podmiotów, zasobami ktorych będzie dysponował wykonawca:

. opłaconą polisę, a w pruypadku jej braku, inny dokument potwierdząący, że inny podmiot jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanĄ z

przed miotem zamówienia;

ll1.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust, 1 ustawy,

należy pruedlożyć=
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. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o arl,24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, ze uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niź 3 miesiące pzed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamowienia albo składania ofert;

. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na

zasoby innych podmiotow, które będą brały udział w realizacji części zamowienia, pzedkłada

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym

w pkt ll1.4.2.

ll!.4,3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

ll1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwlerdzaj ący, że:

. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

. nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoźenie na raty zaległych
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

ll1.4.4| Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotów nalezących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie należy do grupy

kapitałowej;

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV.1) TRYB UDzlELENIA ZAMoWIEN!A

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

lV.2) KRYTERIA ocENY oFERT

lV.2.{) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

,t -Cena-95

2-Gwarancja-5

!V.4) lNFoRMACJE ADMINlsTRAcYJNE

lV.4.{) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www,zec-wod-choroszcz. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 16-070 Choroszcz, ul,

H. Sienkiewicza 25A, powiat białostocki, woj. podlaskie, w Dziale Technicznym Zakladu Energetyki

Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o,o,.

lV.4.4| Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

29.06.2015 godzina 11:00, miejsce: 16-070 Choroszcz, ul, H. Sienkiewicza 25A, powiat białostocki, woj.

podlaskie, w Dziale Technicznym Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o..

lV.4.5) Termin zutiązania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

lV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: nie
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