
Maków Podhalański: Budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z

zestawem hydroforowym oraz przyłączem do sieci kanalizacyjnej do Szpitala

im. L. Rydygiera w Makowie Podhalańskim

Numer ogłoszenia: 13487 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o. , ul. 3 Maja 40a, 34-220

Maków Podhalański, woj. małopolskie, tel. 033 8770045, faks 033 8770045.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekoskawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z

zestawem hydroforowym oraz przyłączem do sieci kanalizacyjnej do Szpitala im. L. Rydygiera w Makowie

Podhalańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia. 1) Przedmiot zamówienia stanowi budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z zestawem

hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz kanalizacji sanitarnej dla istniejącego budynku szpitala

specjalistycznego im. L. Rydygiera, Zakład Długoterminowej Opieki Zdrowotnej w Makowie Podhalańskim. 2)

Roboty budowalne obejmują budowę przyłącza do sieci wodociągowej o średnicy fi 160 PE o długości 54,5 m oraz

o średnicy fi 110 PE o długości 252,0 m z włączeniem do sieci wodociągowej DN 150 stalowej na działce nr 7523/3

wraz z budową zestawu hydroforowego w podziemnej komorze betonowej oraz 10,5 m przyłącza kanalizacyjnego o

średnicy fi 160 PVC wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 7869 poprzez istniejącą

studzienkę kanalizacyjną. Budowa przyłącza energetycznego o dł. 225 m. 3) Elementy, które Wykonawca ma

wykonać w ramach przedmiotu zamówienia, nie uwzględnione w dokumentacji projektowej: a. montaż dodatkowego

trójnika kołnierzowego DN 150 z żeliwa sferoidalnego i zasuwy kołnierzowej (poz. 1.2.3 i 1.2.4 przedmiaru przyłącza

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), których lokalizacja zostanie ustalona z Zamawiającym. b. montaż punktów

pomiarowych na rurociągu Fi 160 mm i Fi 110 (poz. 1.2.26 i 1.2.27 przedmiaru przyłącza do sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej), których lokalizacja zostanie ustalona z Zamawiającym. 4) Wykonawca zobowiązany jest do

składania wniosków materiałowych do zaakceptowania przez Zamawiającego materiałów posiadających

odpowiednie certyfikaty i atesty. 5) Wykonawca zobowiązany jest dokonać powiadomienia rozpoczęcia robót do

Właścicieli danego uzbrojenia i wykonywać roboty pod nadzorem Właścicieli danej sieci. Koszt nadzoru ponosi

Wykonawca. Na terenie objętym inwestycją są zlokalizowane: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, kanalizacja

deszczowa, sieć gazowa średniego ciśnienia, sieć energetyczna nN oraz sN i sieć teletechniczna. 6) Wykonawca

zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych przyłączy przez uprawnionego geodetę i

przekazać Zamawiającemu wersję papierową w 3 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną w pliku dwg. 7)

Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego w ilości do 10 osób w zakresie obsługi zestawu

hydroforowego. 8) Wykonawca wystawi zaświadczenia, że przeszkoleni pracownicy posiadają wystarczającą

wiedzę do obsługi zestawu hydroforowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Tom III -

Dokumentacja projektowa (3.1), Przedmiar robót (3.2). 3. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Minimalny,

1 z 6



wymagany okres gwarancji jakości na wykonany wodociąg wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji powyżej 36

miesięcy podlega punktacji określonej w pkt 19 niniejszej IDW. Wzór karty gwarancji jakości wykonanych robót

stanowi załącznik do wzoru umowy - Tom II SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1

pkt 6 ustawa Pzp. Udzielenie zamówienia może być przykładowo podyktowane pilną koniecznością

skanalizowania obszarów, wykonania przyłączy lub innych prac uprzednio nie przewidzianych, a których

wykonanie może wynikać ze względów technologicznych, formalnych, finansowych, społecznych lub

innych uzasadniających ich wykonanie.

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę

wadium w wysokości 5000,00 PLN (słownie pięć tysięcy PLN) 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały

okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach

a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42

poz. 275). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument

powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy a) nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji, poręczenia (Zamawiającego), gwaranta, poręczyciela

(instytucji udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma

być zabezpieczona gwarancją, poręczeniem, c) kwotę gwarancji, poręczenia, d) termin ważności gwarancji,

poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji, poręczenia na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano - odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie

gwaranta,poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji,poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie

udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; g) gwarancja,poręczenie winno być nieodwołalne i

bezwarunkowe, h) gwarancja,poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, i) wszelkie

spory dotyczące gwarancji,poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i

podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby

okres ważności gwarancji,poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia

wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego

Bank Spółdzielczy w Jordanowie O. Maków Podhalański Nr rachunku 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001 Przelew

powinien wskazywać numer i nazwę postępowania. Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kopię

gwarancji,poręczenia wniesionych, złożonych jako wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę. 2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako

oddzielny od oferty dokument) w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a, 34 220 Maków Podhalański, w pokoju

nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do15.00. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed
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upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego

potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2) W wymienionym przypadku

dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie

wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3)

Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem

go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 4)

Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert

nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium

przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca niezwłocznie

wadium, według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz

z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

Pzp, pełnomocnictw, list podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5

ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana a) odmówił podpisania umowy

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać

minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie wodociągu, o wartości co najmniej

150 000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót,

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

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

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, 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. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż

postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia

na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełniania

warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na

podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W

przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych

walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 7 IDW, dane finansowe zostaną

przeliczone na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP)
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opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie

Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich

innych danych finansowych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać

osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informację o

podstawie dysponowania tą osobą: 1)) Kierownik Budowy: - Kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależności do

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - Doświadczenie: co najmniej 3-letnie

doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy wodociągu, w tym przy realizacji

co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu o

wartości min. 150 000,00 zł. 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,

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. Podmiot, który

zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ocena spełniania przedstawionych powyżej

warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania

oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie

wykazania przez Wykonawców spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,

zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy Pzp, z

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz 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;

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;
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oświadczenie,  że osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

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;

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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 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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

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

zamówienia albo składania ofert;

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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

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

zamówienia albo składania ofert;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp(pkt 7 niniejszej

IDW), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te

będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienie w odniesieniu

do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienionego w pkt 8. 6. a) IDW.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 85

2 - Okres Gwarancji 48 miesięcy - 5

3 - Okres Gwarancji 60 miesięcy - 5

4 - Okres Gwarancji powyżej 60 miesięcy - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.ekoskawa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodno -

Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a 34-200 Sucha Beskidzka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2015 godzina

10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a 34-200 Sucha

Beskidzka, pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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