
Hajnówka, dnia  26 marca  2014 r. 
 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  PUBLICZNYM 
BI. 271 . 5 . 2014 

 
o  wartości  zamówienia  mniejszej   niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na
podstawie   art.  11   ust.  8   ustawy  z   dnia   29  stycznia   2004  roku   Prawo  zamówień
publicznych  (Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
 
 1. Nazwa  i  adres  zamawiającego: 
 
      Gmina  Miejska  Hajnówka 
       ul. Aleksego  Zina  1 
       17 - 200 Hajnówka 
       Regon: 050658999 
       NIP: 6030006341 
       www.hajnowka.pl 
       e-mail: hajnowka@hajnowka.pl 
       tel. 85 682 2180, fax. 85 674 3746 
 
 2. Określenie  trybu  zamówienia: 
 
      Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  przepisów 
      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907   
      z  późniejszymi  zmianami), a  w  szczególności  na  podstawie  art. 39 - 46  wskazanej  ustawy. 
 
 3. Adres  strony  internetowej, na  której  zamieszczona  będzie  specyfikacja  istotnych    
     warunków  zamówienia  (SIWZ): 
 
      Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  Zamawiający  przekaże  na  pisemny    
      wniosek  Wykonawcy  zawierający: 
      a. nazwę  przetargu, 
      b. nazwę  i  adres  Wnioskodawcy, 
      złożony  w  siedzibie  Zamawiającego  przy  ul. A. Zina 1, 17 - 200 Hajnówka. 
      Zamawiający  przekazuje  specyfikację  bezpłatnie. 
 
      Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  również  uzyskać  na  stronie   
      internetowej  Urzędu  Miasta  Hajnówka  -  www.hajnowka.pl. 
   
4. Opis  przedmiotu  oraz  wielkości  i  zakresu  zamówienia: 
 
1.Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  polegającej  na pełnieniu nadzoru                 



inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce”

2. Roboty  podlegające  kompleksowemu  nadzorowi  inwestorskiemu  obejmują :
a. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gruntowej,
b. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hibnera,
c. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Fabryka Chemiczna,
d. Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z terenów Fabryka  
    Chemiczna,

                             CPV   71.52.00.00-9                        
 
3. Szczegółowy  zakres  kompletnego  nadzoru  inwestorskiego  określa  Załącznik  nr 1 do umowy.
4. Kompletna  dokumentacja  techniczna  oraz  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
    dla  przetargu  na  wykonanie  robót  budowlanych  znajduje  się  do  wglądu  u  Zamawiającego.
5. Wykonanie  robót  budowlanych  odbywa  się  przy  wsparciu  finansowym  realizowanym  w 

ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Polska - Białoruś - Ukraina  na  lata  2007 - 
2013  finansowanego  z  Europejskiego  Instrumentu  Sąsiedztwa  i  Partnerstwa.

6. Przewidywany  koszt  robót    -  1.539 mln  zł  brutto.
 
      Oferta musi  obejmować  całość  zamówienia.  
      Nie dopuszcza się  składania  ofert  częściowych.    
 
 5. Oferty  wariantowe: 
 
      Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  oferty  przewidującej  odmienny  sposób    
       wykonania  zamówienia  (oferta  wariantowa). 
 
 6. Termin  wykonania  zamówienia: 
 
1.Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski w terminie od dnia podpisania umowy, do dnia 

zakończenia robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.  
2.Termin zakończenia przedmiotu zamówienia –  29 sierpnia  2014 roku.

 7. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  sposobu  dokonywania  oceny  ich   
     spełniania: 
      
       7.1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy  nie  podlegają   
               wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art. 24 ust. 1 oraz  spełniają  warunki,  
               określone  w  art. 22  ust. 1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, dotyczące: 
 
       7.1.1. Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,     
                 jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania. 



                 Opis  sposobu  dokonywania  oceny  warunku :  
                              
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony, gdy  Wykonawca  wykaże, że  spełnia warunek  
ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia. Ocena  spełniania  warunku  udziału w  postępowaniu  
dokonywana  będzie  według  formuły  spełnia/nie spełnia  na podstawie wyniku  badania  treści  
żądanego  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia.   
 
       7.1.2. Posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  (w przypadku wspólnego ubiegania  się dwóch lub 

       więcej  Wykonawców  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia,  oceniana  będzie  ich  łączna 
           wiedza i doświadczenie): 
 
                 Opis  sposobu  dokonywania  oceny  warunku : 

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. 
udokumentuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej 1 usługę o wartości min. 10 tys. zł brutto 
polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji obejmującej budowę lub 
przebudowę kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub wodoiagu.

UWAGA 
W  przypadku,  gdy  złożony  przez  wykonawcę  dokument  będzie  zawierał dane  w  innych 
walutach  niż  PLN  Zamawiający,  jako  kurs  przeliczeniowy  waluty  przyjmie  średni  kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w 
dniu zamieszczenia  ogłoszenia kurs  danej  waluty  nie  był  ogłaszany  przez  NBP,  obowiązuje 
kurs ogłoszony bezpośrednio przed zamieszczeniem ogłoszenia.  
  
       7.1.3. Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do   
                 wykonania  zamówienia. 
 
                 a. potencjał  techniczny  
 
                    Opis  sposobu  dokonywania  oceny  warunku : 
 
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony, gdy  Wykonawca  wykaże, że  spełnia warunek  
ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia. Ocena  spełniania  warunku udziału  w  postępowaniu  
dokonywana  będzie  według  formuły  spełnia/nie spełnia  na  podstawie  wyniku  badania  treści  
żądanego  oświadczenia  o  spełnieniu warunków  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia.  
 
                 b. osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia  
 
                     Opis  sposobu  dokonywania  oceny  warunku : 
 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą



uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  posiadających  uprawnienia  niezbędne  do wykonania
przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane -
tj.  uprawnienia  budowlane  wg  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28
kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83,
poz. 578 wraz z późniejszymi zmianami) zgodnie  z  poniższym  wykazem :
          
- Inspektor  Nadzoru  Robót  Sanitarnych  - 1 osoba :

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności
  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
  wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na              
  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

              -  doświadczenie zawodowe - co najmniej 3 lata uzyskania uprawnień,
              -  ważne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej  izby samorządu zawodowego,   
-  Inspektor  Nadzoru  Robót  Drogowych    -  1 osoba :  
              -  uprawnienia  budowlane  do  nadzorowania robót budowlanych  bez  ograniczeń  w
                 specjalności drogowej  lub odpowiadające  im uprawnienia  wydane  na  podstawie   
                 wcześniej obowiązujących  przepisów, 
              -  doświadczenie  zawodowe - co  najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,   
              -  ważne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,    
    
Zamawiający, określając  wymogi  w  zakresie  posiadanych  uprawnień  budowlanych,      
dopuszcza  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  obywatelom  innych  państw, z  zastrzeżeniem
art. 12a  oraz  innych  przepisów  ustawy  Prawo  budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze 
zmianami) oraz ustawy o zasadach  uznawania kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach 
członkowskich  Unii  Europejskiej  (Dz. U. z  2008 r.  Nr 63, poz. 394). 
        
    7.1.4. Sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej. 
 
              Opis  sposobu  dokonywania  oceny  warunku : 
 
a. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
     zamówienia, a w szczególności dysponować środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji  
     zamówienia. 

Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wg formuły spełnia – nie spełnia.

b. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   
    działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości nie mniejszej 
   niż 100.000,00 zł. 

       7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca  może  polegać na wiedzy 
              doświadczeniu, potencjale  technicznym, osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia   
              lub zdolnościach finansowych  innych  podmiotów, niezależnie  od  charakteru  prawnego   
              łączących  go z nimi stosunków. Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest   
              udowodnić  Zamawiającemu, iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji



              zamówienia, w  szczególności przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych   
              podmiotów  (w  formie  oryginału lub  kopii  poświadczonej  notarialnie)  do  oddania  mu  
             do  dyspozycji  niezbędnych zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu   
             zamówienia. 
       7.3. Ocena  spełniania  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia - nie  
               spełnia”  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach  
               wyszczególnionych  w  rozdziale  VI  niniejszej  specyfikacji. Z  treści  załączonych   
               dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie, iż  w/w  warunki  Wykonawca  spełnił.  
       7.4. Wykonawcy, którzy  nie  wykażą  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu   
               (z  zastrzeżeniem  art. 26 ust. 3  ustawy  Pzp)  podlegać  będą  wykluczeniu  z  udziału       
               w  postępowaniu  na  podstawie  art. 24  ust. 2  pkt. 4  ustawy. Zgodnie  z  art. 24  ust. 4   
               ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą. 
 
8. Informacje  o  oświadczeniach  i  dokumentach, jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy w  celu
    potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 
 
       8.1. Wymagane  dokumenty  i  oświadczenia: 
               a. wypełniony  formularz  ofertowy,   
               b. wykaz  części  zamówienia, których  wykonanie  oferent  powierzy  podwykonawcom    
                    oraz  nazwy (firm)  podwykonawców, na  których  zasoby  Wykonawca  powołuje  się   
                    na  zasadach  określonych w art. 26 ust. 2b, w celu  wykazania  spełniania  warunków   
                    udziału  w  postępowaniu, o  których  mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy,     
       8.2. W  celu  wykazania  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków, o których  mowa  w  art. 22 
               ust. 1 ustawy  wykonawca  składa  następujące  dokumenty: 
               8.2.1. Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych       
                          w  art. 22  ust. 1  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 roku  Prawo  zamówień              
                          publicznych  (Dz. U. z  2013 r. poz. 907  z  póź. zmianami).                    
               8.2.2.  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również   
                        wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  
                        terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
                        jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw opisanych 
                        w rozdziale 7 ust. 7.2, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i  
                        podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,  
                        czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
                           a. dowodami, o  których  mowa  w  pkt. 8.2.2.  są:  
                               -  poświadczenia,  
                               -  inne  dokumenty  -  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym    
                                  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  poświadczenia, o  
                                  którym mowa w pkt. a, 
                           b. w  przypadku, gdy  Zamawiający  jest  podmiotem, na  rzecz  którego  roboty   
                               budowlane  wskazane  w  wykazie, o  którym  mowa  w  pkt. 2.2., zostały  
                               wcześniej wykonane, Wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania  
                               dowodów, o których mowa w pkt. b, 
                           c. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie   



                                12 miesięcy od dnia wejścia w życie  rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  
                                 z  dnia  19 lutego  2013 roku  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, jakich  może 
                                 żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty  mogą    
                                 być  składane  (Dz. U. poz. 231), Wykonawca, w  miejsce  poświadczeń  może  
                                przedłożyć  dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie  robót   
                                budowlanych  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  ich  prawidłowe   
                                ukończenie, określone  w  § 1 ust. 1 pkt 2 i 3  rozporządzenia  Prezesa  Rady    
                                Ministrów z dnia  30 grudnia  2009 r. w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  
                                jakich  żąda  Zamawiający  od  Wykonawcy, oraz  form, w  jakich te  
                                dokumenty  mogą  być  składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 W  przypadku, gdy  Wykonawca  będzie  polegał  na  wiedzy  i  doświadczeniu innych  podmiotów 
zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu, iż  będzie dysponował  zasobami  niezbędnymi do  
realizacji  zamówienia, w  szczególności przedstawiając  w  tym  celu  pisemne zobowiązanie  tych  
podmiotów  do  oddania mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  
przy wykonywaniu  zamówienia.   
 
               8.2.3. Wykaz  osób, które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,                    
                          w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi           
                          wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia       
                          i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia, a  także  zakresu   
                          wykonywanych  przez  nich  czynności  oraz  informacjami  o  podstawie  do   
                          dysponowania  tymi  osobami. 
             
W  przypadku, gdy  Wykonawca  będzie  polegał  na  osobach  zdolnych  do wykonania  
zamówienia  innych  podmiotów  zobowiązany  jest  udowodnić Zamawiającemu, iż  będzie  
dysponował  osobami  niezbędnymi  do  realizacji zamówienia, w  szczególności  przedstawiając  w 
tym  celu  pisemne  zobowiązanie tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  
osób na okres korzystania  z  nich  przy wykonywaniu  zamówienia. 
  
               8.2.4. Oświadczenie, że  osoby, które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  
                          posiadają  wymagane  uprawnienia, jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek        
               8.2.5. Opłaconą  polisę, a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,          
                          że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  
                          prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  w  wysokości   
    
       8.3. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania o udzielenie    
               zamówienia  w  okolicznościach, o  których  mowa  w  art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo   
               zamówień  publicznych, wykonawca  składa  następujące  dokumenty:   
               a. oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie        
                    zamówienia  z  art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  
               b. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji   
                    o  działalności  gospodarczej, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  
                    lub  ewidencji, w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu           



                    o  art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy, wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy  przed   
                    upływem  terminu  składania  ofert,  
               c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzające, 
                    że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków, lub  zaświadczenie, że  uzyskał  
                    przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie  lub  rozłożenie na  raty  zaległych   
                    płatności  lub  wstrzymanie w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -   
                    wystawione  nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 
               d. aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych
                    lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające, że  Wykonawca 
                    nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne, lub    
                    potwierdzenie, że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie  lub   
                    rozłożenie na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie w  całości  wykonania   
                    decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed   
                    upływem  terminu  składania  ofert, 
  
       8.4. W  celu  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  braku   
               podstaw  do  wykluczenia z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  okolicznościach, 
               o  których  mowa  w  art. 24 ust. 2  pkt. 5 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  
               Wykonawca  składa  następujące  dokumenty: 
               a. listę  podmiotów  należących do tej  samej  grupy  kapitałowej, o której  mowa w art. 24 
                   ust. 2  pkt. 5 ustawy  albo  informację  o  tym, że  Wykonawca  nie  należy  do  grupy   
                   kapitałowej,    
 
       8.5. Dokumenty  wymagane  w  przypadku  składania  oferty  wspólnej : 
 
               Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia. W  przypadku    
               składania  oferty  przez  wykonawców  występujących  wspólnie, oferta  musi  spełniać   
               poniższe  wymagania:  
 
               8.5.1. Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w postępowaniu 
                          o  udzielenie  zamówienia  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  
                          umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego. Pełnomocnictwo  w  formie    
                          oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza winno być dołączone do oferty. 
               8.5.2. W  celu potwierdzenia  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców   
                          wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 
                          a. oświadczenia  i  dokumenty  wymienione  w  pkt. 8.3 lit. b - d  albo    
                              odpowiadające  im  dokumenty  określone  w  pkt. 8.6  składane  są  przez    
                              każdego  Wykonawcę,  
                          b. oświadczenia  wymienione  w  rozdziale  pkt. 8.2.1  i  pkt. 8.3 lit. a  składa   
                              pełnomocnik  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie   
                              zamówienia  w  ich  imieniu, bądź  każdy  z  Wykonawców  oddzielnie.   
                          c. pozostałe  dokumenty  wymienione  w  pkt. 8  powinien  złożyć  co  najmniej   
                              jeden  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  
                              albo  wszyscy  ci  Wykonawcy  wspólnie.  



               8.5.3. Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za   
                          wykonanie  umowy. 
               8.5.4. W  przypadku  dokonania  wyboru  oferty  Wykonawcy  występującego  wspólnie,  
                          przed  przystąpieniem  do  zawarcia  umowy na realizację  zamówienia   
                          publicznego, Zamawiającemu  zostanie  przedłożona  umowa  regulująca   
                          współpracę  Wykonawców  występujących  wspólnie. Termin  na  jaki  została   
                          zawarta  umowa  Wykonawców  nie  może  być  krótszy  od  terminu  określonego   
                          na  wykonanie  zamówienia. 
 
       8.6. Podmioty  zagraniczne. 
 
               Jeżeli Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium   
               Rzeczypospolitej  Polskiej, składa  dokumenty  zgodnie  z  § 4 rozporządzenia  Prezesa   
               Rady Ministrów z dnia  19 lutego  2013 roku  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, jakich   
                może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich  te dokumenty  mogą  być  
                składane  (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), zamiast  dokumentów: 
               8.6.1.  O  których  mowa  w  pkt. 8.3 lit. b, c, d  składa  dokument  lub  dokumenty   
                          wystawione  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania,  
                          potwierdzające  odpowiednio, że: 
                                a. nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości,  
                                b. nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków, opłat, składek  na  ubezpieczenie          
                                   społeczne  i  zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
                                   odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie     
                                   w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu, 
                                c. nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie,       
               8.6.2. Dokumenty, o  których  mowa  w  pkt. 8.6.1 lit. a  i  c, powinny  być  wystawione   
                          nie  wcześniej  niż  6 miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  
                          Dokument, o  którym  mowa  w  pkt. 8.6.1 lit. b, powinien  być  wystawiony  nie   
                          wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 
               8.6.3. Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma    
                          siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, nie  wydaje  się  dokumentów, o  których    
                          mowa  w  pkt. 8.6.1, zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  
                          w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  
                          złożone  przed  właściwym  organem  sądowym, administracyjnym  albo  organem  
                          samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju  miejsca   
                          zamieszkania  osoby  lub  kraju, w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  
                          zamieszkania, lub przed  notariuszem. Przepis  pkt. 8.6.2. stosuje  się  odpowiednio. 
               8.6.4. W  przypadku  wątpliwości co do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę 
                          mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  
                          Polskiej, zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  
                          kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju, w  którym  wykonawca  ma      
                          siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych    
                          informacji  dotyczących  przedłożonego  dokumentu. 
     



 9. Informacja  na  temat  wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10. Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie: 
 
       Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi  kryteriami  i  ich    
       znaczeniem:                                                                                                                                      
                           a.  cena  ofertowa  brutto                                       -                   100 %                    
     
11. Miejsce  i  termin  składania  ofert: 
 
      Miejsce  składania  ofert - Urząd  Miasta  Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego  Zina  1, 
                                                 pok. Nr  219  -  sekretariat  Urzędu. 
      Termin  złożenia  ofert   -  do  dnia  03 kwietnia  2014 roku  do  godz. 10.00
 
12. Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert: 
 
      Miejsce  otwarcia  ofert - Urząd  Miasta  Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego  Zina  1, 
                                                 pok. Nr  12  -  sala  konferencyjna. 
      Termin  otwarcia  ofert   -  03 kwietnia  2014  roku, godz. 10.15
 
13. Termin  związania  ofertą: 
  
      Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni. 
 
14. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej. 
 
15. Zamawiający  nie  przewiduje  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów. 
 
16. Zamawiający  nie  przewiduje  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przy    
      zastosowaniu  aukcji  elektronicznej. 
 
17. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania  zamówień  uzupełniających, o  których  mowa    
      mowa  w  art. 67  ust. 1  pkt. 6  i  7  lub  art. 134  ust. 6  pkt. 3  i  4  ustawy. 
  
18. Osobami  po  stronie  Zamawiającego  upoważnione  do  kontaktowania  się  z  oferentami:
      Andrzej Hajduk  tel. 85 682 6443, 
      od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  8.oo - 15.oo. 
 
19. Ogłoszenie zostało zamieszczone na  stronach  portalu  internetowego Urzędu Zamówień    
      publicznych  w  dniu  26 marca  2014 roku  pod  Nr  102546 - 2014.  
 
                                                                                                  Burmistrz  Miasta  Hajnówka 
 
                                                                                                              Jerzy  Sirak 


	5. Wykonanie robót budowlanych odbywa się przy wsparciu finansowym realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

