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

www.zwik.olawa.pl

Oława: Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadani a inwestycyjnego

pn. Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.

Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie.

Numer ogłoszenia: 123042 - 2014; data zamieszczenia : 10.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie , ul.

3 Maja 30, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 71 3039521, faks 71 3039533.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zwik.olawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania

inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w

Oławie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa

materiałów instalacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb zadania pn. Dostawa

materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w

rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie. Dostawa materiałów instalacyjnych będzie obejmować dostawę rur,

kształtek PEHD i PVC, dennic, kręgów betonowych i armatury. Szczegółowy opis znajduje się w punkcie IV. OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.16.25.00-8, 44.16.30.00-0, 44.16.31.30-0, 44.13.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12...
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

1.Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania

na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Na potwierdzenie spełniania tego

warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania

się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być

złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 1)oświadczenie o braku podstaw do

wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 2)aktualny odpis z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio 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 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w IX pkt 1 ppkt 2) - składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ( lub dokumenty ), o

którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 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 IX pkt 2 - zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument

(lub dokumenty), o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki te będą oceniane łącznie)

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,2) posiadać wiedzę i doświadczenie 3) dysponować odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdować się w

odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji niniejszego zamówienia. 5. Zgodnie z art.

44 u.p.z.p. celem spełnienia wymienionych w pkt. 1), 2), 3), 4) warunków Wykonawcy zobowiązani są
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złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informację o tym, że Wykonawca nie

należy do grupy kapitałowej ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ )7. W przypadku

złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający

jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Dokumenty sporządzone w języku

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Ocena spełniania przedstawionych powyżej

warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzą spełnianie

wymogów Zamawiającego) - nie spełnia (gdy z dokumentów - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp nie

wynikać będzie spełnianie warunków Zamawiającego lub gdy brakować będzie tych dokumentów).

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.1.Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu

oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w

rozdz. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w

niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z

Pełnomocnikiem. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich

partnerów. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do

zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć

Zamawiającemu Umowę, opisującą- przyjętą formę prawną,- szczegółowy sposób współdziałania przy

wykonywaniu zadania,- wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania

umowy, powiększony o okres trwania rękojmi,- zawierającą zapis dotyczący solidarnej

odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,- wskazującą sposób dokonywania płatności

dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez ustanowionego Lidera.5.Wypełniając

formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki)

powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane

dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca winien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego

zamówienia. Zamawiający nie wskazuje warunku w powyższym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania

niniejszego zamówienia. Zamawiający nie wskazuje warunku w powyższym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie

wskazuje warunku w powyższym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji

niniejszego zamówienia.Zamawiający nie wskazuje warunku w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zwik.olawa.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład Wodociągów i

Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.04.2014

godzina 12:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie,
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55-200 Oława ul. 3 Maja 30, sekretariat pok. nr 9..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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