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1. Zamawiający

    Gmina Miejska Hajnówka
    ul. A. Zina 1
    17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ

    www.hajnowka.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia

   „Przedmiotem  zamówienia jest realizacja zadania  pn: „Budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej 
w    Hajnówce  -  etap  II  -  ul. Armii  Krajowej  i  Sokola”. Zakres  przedmiotowy  obejmuje:
1. Budowę  kanalizacji  deszczowej  w  ul. Armii  Krajowej:
    a. kanał  z  rur  Ø 315 mm  PVC  łączonych  na  wcisk                                               -    301,75 m
    b. kanał  z  rur  Ø 250 mm  PVC  łączonych  na  wcisk                                               -      94,77 m
    c. przykanaliki z rur Ø 200 mm  PVC  łączonych na wcisk                                         -     184,14 m
   d. studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm                                               -          9 kpl.
   e.  studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm                                               -         8 kpl.
   f. studzienki ściekowe uliczne betonowe  Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu            -        24 kpl.
   g. wykonanie nad kanałem i przykanalikami podbudowy z kruszywa naturalnego
       gr. 50 cm. i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm.
2. Budowę  kanalizacji  deszczowej  w  ul. Sokolej:
    a. kanał  z  rur  Ø 400 mm  PVC  łączonych  na  wcisk                                               -      13,0 m
    b. kanał  z  rur  Ø 315 mm  PVC  kl. S SN 8  łączonych  na  wcisk                            -    119,5 m
    c. kanał  z  rur  Ø 150 mm  PVC-U  łączonych  na  wcisk                                           -       1,5 m
    d. przykanaliki  z  rur  Ø 250 mm  PVC  kl. S SN 8  łączonych  na  wcisk                 -       8,0 m
    e. studnie  rewizyjne  z  kręgów  betonowych  Ø 1200 mm  z  włazem  D400            -        1 kpl
    f. studnie  kanalizacyjne  systemowe  Ø 600 mm  z  pokrywą  żeliwną  kl. C250       -        7 kpl
    g. studzienki  kanalizacyjne  systemowe  Ø 425 mm  z  wpustem  żeliwnym  D400   -        3 kpl
    h. ścieki  z  elementów  prefabrykowanych  z  rusztem  żeliwnym  klasy  D400         -       9,0 m
    i. wylot  prefabrykowany  z  klapą  przeciwcofkową                                                    -        1 kpl
    CPV   45.23.21.30-2,  45.23.32.52-0                                                      
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawierają  załączniki  Nr  12  i  13  do  SIWZ.

Opisując  przedmiot  zamówienia:
a. za  pomocą  norm, aprobat, specyfikacji  technicznych  i  systemów  odniesienia, o  których  
    mowa  w  art. 30 ust. 1-3  ustawy  Pzp,
b. poprzez  wskazanie  nazw, znaków  towarowych, patentów  lub  pochodzenia  (wskazanie  
    takowe  ma  zawsze  miejsce  tytułem  przykładu  do  określenia  wymaganych  parametrów 
    technicznych  lub  standardów  jakościowych),
 -  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym.
Wykonawca, który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez 
Zamawiającego, jest  obowiązany  wykazać, że  oferowane  przez  niego  dostawy, usługi  lub 
roboty  budowlane  spełniają  wymagania  określone  przez  Zamawiającego  poprzez złożenie       
w  ofercie  odpowiednich  dokumentów  potwierdzających  tą  równoważność.
    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.



 
6. Termin wykonania zamówienia   -  2015.06.15    

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
    warunków
     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:

    1.1. Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli  
           przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania.
           - spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia  (załącznik  nr 2  do  SIWZ).

    1.2. Posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.

           Warunek  zostanie  spełniony, jeżeli  Wykonawca  wykaże, że  wykonał co najmniej jedną 
           robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub sieci 
           wodociągowej o wartości min. 700.000,00 zł. (brutto)

    1.3. Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  
           wykonania  zamówienia.
            a. potencjał  techniczny - spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia  (załącznik  nr
                2  do  SIWZ).

            b. osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia:
               Wykonawca musi dysponować:                  

               -  Kierownik  Budowy  branży  drogowej  -  1 osoba : 
     -  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  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,   

               -  Kierownik  Robót  w  branży  sanitarnej   -  1 osoba : 
     -  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  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  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  j.t.  wraz  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  
               ustawy  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach  
               członkowskich  Unii  Europejskiej  (Dz. U. z  2008 r. Nr 63, poz. 394  wraz  z  póź.   
               zmianami).  

    1.4. Sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej.

           Opis  sposobu  dokonywania  oceny  warunku :

           a. Wykonawca  musi  wykazać  posiadanie  środków  finansowych  lub  zdolności 
                kredytowej  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  500.000,00 zł.          



 
2. Zgodnie  z  art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu, 
    potencjale  technicznym, osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia, zdolnościach  
    finansowych  lub  ekonomicznych  innych  podmiotów, niezależnie  od  charakteru  prawnego  
    łączących  go  z  nimi  stosunków. Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  
    Zamawiającemu, iż  będzie  dysponował  tymi  zasobami  w trakcie  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  potrzeby  wykonania  zamówienia.
    Podmiot, który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów  zgodnie  z  art. 26 ust. 2b ustawy, 
    odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą  za  szkodę  Zamawiającego  powstałą  wskutek  
    nieudostępnienia  tych  zasobów, chyba  że  za  nieudostępnienie  zasobów  nie  ponosi  winy.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
     potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    1. Wymagane  dokumenty  i  oświadczenia:
    a. wypełniony  formularz  ofertowy  (wg  załącznika  Nr  1  do  SIWZ),
    b. wypełniony  kosztorys  ofertowy  (wg  załącznika  Nr  12  do  SIWZ),         
    c. dowód  wniesienia  wadium,
    d. 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 - VIII pkt. Formularza  ofertowego
        stanowiącego  załącznik  Nr  1  do  SIWZ,   
    e. oświadczenie  u  udzieleniu  minimum  36 miesięcy  gwarancji  -  V pkt. formularza  
        ofertowego  stanowiącego  załącznik  Nr  1  do  SIWZ,   
 
  2. W  celu  wykazania  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków, o  których  mowa  w  art. 22 
     ust. 1 ustawy  wykonawca  składa  następujące  dokumenty:
     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 j.t.  wraz  z  póź. zmianami) - wg  załącznika  Nr  2  do  SIWZ.
     2.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
            terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
            okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
            dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
             wykonane w sposób należyty oraz  wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
             zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; (wg  załącz. Nr 5  do  SIWZ). 

            2.2.1. Dowodami, o  których  mowa  w  pkt. 2.2.  są: 
                       a. poświadczenia, 
                       b. inne  dokumenty  -  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  
                          Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  poświadczenia, o którym mowa w pkt. a,
             2.2.2. 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. 2.2.1.
             
             W  przypadku, gdy  Wykonawca  będzie  polegał  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  
             podmiotów  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu, iż  będzie  dysponował  tymi  
             zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia, w  szczególności  przedstawiając  w  tym  
             celu  pisemne zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
            niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia.   



 

     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  -  wg. załącznika  Nr  6     
             do  SIWZ.               
             W  przypadku, gdy  Wykonawca  będzie  polegał  na  osobach  zdolnych  do  wykonania  
             zamówienia  innych  podmiotów  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu, iż  będzie
             dysponował  tymi  osobami  w  trakcie  do  realizacji  zamówienia, w  szczególności  
             przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do
             dyspozycji  niezbędnych  osób  na  potrzeby  wykonania  zamówienia.   

     2.4. Oświadczenie, że  osoby, które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
            posiadają  wymagane  uprawnienia, jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich
            uprawnień  -  wg. załącznika  Nr  7  do  SIWZ.  
     2.5. Informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo - kredytowej, w  których 
            Wykonawca  posiada  rachunek, wystawioną  nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed  
            terminem  składania  ofert, potwierdzającą  że  wysokość  posiadanych  środków 
            finansowych  lub  zdolność  kredytowa  Wykonawcy  nie  jest  mniejsza  od  określonej       
            w  rozdziale  V  pkt. 1.4  lit. a  SIWZ. 
     
             W  przypadku, gdy  Wykonawca  będzie  polegał  na  zdolnościach  finansowych  lub      
             ekonomicznych  innych  podmiotów  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,         
             iż  będzie  dysponował  tymi  zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia, w  szczególności
             przedstawiając  w  tym  celu  pisemne zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do 
             dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia.   

     2.6. Wartości  podane  w  dokumentach  w  walutach  innych  niż  waluta  polska Wykonawca  
             przeliczy :

 - dla  posiadanych  „środków  finansowych / zdolności  kredytowej  „wg  średniego  kursu 
NBP  na  dzień  wystawienia  dokumentu, 

 - dla  ubezpieczenia  -  wg  średniego  kursu  NBP  na  7 dni  przed  terminem  składania 
    ofert.

     2.7 Wykonawca, powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału               
             w  postępowaniu, o  których  mowa  w  art. 22 ust. 1  pkt. 4 ustawy, na  zasoby  innych  
             podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art. 26 ust. 2 b  ustawy, przedkłada  dokumenty  
             wymienione  w  ust. 2.5  i  2.6., dotyczące  podmiotów, zasobami  których  będzie  
             dysponował.

 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  (wg  załącznika  Nr  3  do  SIWZ),
    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,          

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a22u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a26u2(b)&full=1


 
        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.
    e. Wykonawca, powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału               
        w  postępowaniu, o  których  mowa  w  art. 22 ust. 1  pkt. 4 ustawy, na  zasoby  innych  
        podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art. 26 ust. 2 b  ustawy, a  podmioty  te  będą  brały 
        udział  w  realizacji  części  zamówienia, przedkłada  dokumenty  dotyczące  tych  podmiotów 
        wymienione  w  ust. 3  lit. a - d. 

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  (wg  załącznika  Nr  4  do  SIWZ),

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: 

    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.
    5.2. W  celu potwierdzenia  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców  wspólnie 
            ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:
            a. oświadczenia  i  dokumenty  wymienione  w  rozdziale  VI  pkt. 3 lit. b - d  albo  
                odpowiadające  im  dokumenty  określone  w  rozdziale  VI pkt. 6  składane  są  przez       
                każdego  Wykonawcę, 
            b. oświadczenia  wymienione  w  rozdziale  VI  pkt. 2.1  i  pkt. 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  rozdziale  VI  powinien  złożyć  co  najmniej  
                jeden  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  albo  
                wszyscy  ci  Wykonawcy  wspólnie. 
    5.3. Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie 
           umowy.
    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.

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a26u2(b)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a22u1&full=1


 
 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:
    6.1.  o  których  mowa  w  pkt. 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,      

    6.2. Dokumenty, o  których  mowa  w  pkt. 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. 6.1 lit. b, powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed  
           upływem  terminu  składania  ofert.
    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. 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. 6.2.  stosuje  się 
           odpowiednio. 
    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.

 10. Wymagania dotyczące wadium

     1. Oferent  przystępujący  do  przetargu  zobowiązany  jest  wnieść  wadium  w  wysokości  
         20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych). 
    2. Wadium  może  być  wnoszone  w  jednej  lub  kilku  następujących  formach:
    a.  pieniądzu,
    b.  poręczeniach  bankowych,
    c.  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo - kredytowej, z  tym  że  poręczenie  kasy 
         jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym,
    d.  gwarancjach  bankowych,  
    e.  gwarancjach  ubezpieczeniowych,  
    f.  poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty, o  których  mowa  w  art. 6b  ust. 5 pkt 2  ustawy 
         z  dnia  9 listopada  2000 roku  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości
         (Dz. U.  z  2007 r. Nr  42, poz. 275  wraz  z  późniejszymi  zmianami).
3. Wadium  wnoszone  w  formie  pieniężnej  należy  wpłacić  przelewem  na  rachunek  bankowy
    Nr  52 1020 1332 0000 1302 0037 7218  w  PKO  BP  S.A.  Oddział  w  Hajnówce  z  adnotacją 
    na  blankiecie  przelewu  „Wadium  -  „Budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  Hajnówce  -
    etap  II  -  ul. Armii  Krajowej  i  Sokola”  -  BI.271.1.2015”. Dowód  wpłaty  lub  jego  
    kserokopię  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  należy  dołączyć  do  oferty. Nie  



 
    dopuszcza  się  wnoszenia  wadium  w  formie  pieniężnej  w  kasie  Zamawiającego.
4. Wadium  wnoszone w pozostałych  formach  należy  załączyć  do  oferty  w  oryginale.
5. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pozostałych  formach    przewidzianych  w  ust. 2 lit. b - f  
     Wykonawca  winien  przedłożyć  pisemną  gwarancję  zawierającą  informację, że  udzielona  
     gwarancja  stanowi  wadium  na  rzecz  Zamawiającego  do  przetargu  na  wybór  Wykonawcy  
     robót  budowlanych  w  ramach  zadania inwestycyjnego  pod  nazwą  „Budowa  sieci  
     kanalizacji  deszczowej  w  Hajnówce  -  etap  II  -  ul. Armii  Krajowej  i  Sokola”                
     -  BI.271.1.2015”, ważną  przez  okres  związania  ofertą  określony  w  niniejszej  SIWZ  oraz  
     zobowiązanie  podmiotu  udzielającego  gwarancji  do: 
     a. nieodwołalnej,
     b. bezwarunkowej,
     c. płatnej  na  pierwsze  żądanie  Zamawiającego  wypłaty  wadium  w  przypadkach  określonych  w
         art. 46 ust. 4a i 5  ustawy  Pzp.
6. Wadium  musi  być  wniesione  najpóźniej  do  wyznaczonego  terminu  składania  ofert,            
    tj.  do  dnia  11 marca  2015 roku, godz. 1000.
7. W  przypadku  wadium  wnoszonego  w  pieniądzu  za  pomocą  przelewu  bankowego  decyduje
    data  i  godzina  księgowania  na  rachunku  bankowym  Zamawiającego.
8. Wykonawca, który  nie  wniesie  wadium  lub  nie  zabezpieczy  oferty  akceptowalną  formą  
    wadium  zostanie  wykluczony  z  postępowania, a  jego  oferta  zostanie  odrzucona.
9. Zwrot  lub  zatrzymanie  wniesionego  wadium  nastąpi  w  oparciu  o  postanowienia  art. 46   
    ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 roku  prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z  2013 roku       
    poz. 907 j.t.  wraz  z  późniejszymi  zmianami).

 11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie      

      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

      a) cena          -  90%  

      b) gwarancja – 10%

12.  Miejsce i termin składania ofert

       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
       Urząd Miasta Hajnówka
       17-200 Hajnówka,  ul. A. Zina 1
       pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 2015.03.11  do godz. 1000

13. Termin związania ofertą

     Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

18. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2015.02.24
     

            Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

                                                                                                                    
Hajnówka, dnia 2015.02.24


