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                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce”.

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

   1. Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  polegającej  na pełnieniu nadzoru  
       inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce
       – etap II – ul. Armii Krajowej i Sokola”.  CPV   71.52.00.00-9
   2. Roboty  podlegające  kompleksowemu  nadzorowi  inwestorskiemu  obejmują :

      a. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej,
      b. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokola,                        
  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    -  645 000,00 tysięcy zł  brutto.

      Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji deszczowej stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ.
    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia.

     Termin zakończenia przedmiotu zamówienia –  15 czerwca 2015 roku.

  

  



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

    7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
        a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
            prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
            - spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)

   b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
       - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną
         usługę o wartości min. 10.000,00 zł. brutto,  polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego
         nad realizacją inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej i/lub
         kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągu

       c) dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
        zamówienia
        - potencjał techniczny -  spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do
           SIWZ)

       - osoby zdolne do wykonania zamówienia - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca
          wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą  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
         oraz doświadczenie zawodowe - co najmniej 3 lata uzyskania uprawnień;
         wykonawca musi dysponować także co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 
         budowlane  do  nadzorowania  robót budowlanych  bez  ograniczeń  w specjalności drogowej 
         lub odpowiadające  im uprawnienia  wydane  na  podstawie wcześniej obowiązujących
         przepisów oraz doświadczenie  zawodowe - co  najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,       
   d)  znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
        - spełnieniem warunku będzie złożone oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ)
7.2 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 do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
      wykonania zamówienia. 

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

    8.1 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
        ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
         wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
        oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie – zał. nr 5 do  SIWZ
   8.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia –   zał. nr 6 do SIWZ
   8.3 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
        wymagane uprawnienia -  zał. nr 7 do SIWZ 



  8.4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do  SIWZ

9.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
     wykonawcy składają następujące dokumenty:

   9.1 Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ
   9.2 Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru lub 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, wystawionego  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy  przed  upływem  terminu 
        składania ofert,
   9.3 Jeżeli Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej
        Polskiej, zamiast  dokumentów, o  których  mowa  w pkt. 9.2 składa  dokumenty  
        wystawione  w  kraju, w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające że

              nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości - dokument ten powinien być
              wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
        9.4  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. 9.3, 
          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.
          Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 9.3 
   9.5  Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
          której mowa w art. 24 ust. 2 pkt5 ustawy prawo zamówień publicznych, albo informację o tym,
          że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ

 10. Wymagania dotyczące wadium

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.     

 11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie      

      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

      a) cena           - 100%     

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 2015.03.13  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 2015.03.04

     

            Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

                                                                                                                    
Hajnówka, dnia 2015.03.04
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