
Belsk Duży, 2019-07-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Numer  sprawy:  3/2019.  Nazwa
zadania:  Przebudowa sieci  wodociągowej  i  przyłączy w miejscowości  Stara Wieś gm.  Belsk
Duży

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. 
j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia o wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 
Nabywca:
Gmina Belsk Duży
ul. Jana Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duży
NIP: 797-193-09-46
Odbiorca:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Szkolna 9
05-622 Belsk Duży
Adres zamawiającego ---
Kod Miejscowość -- --
Telefon: 48 6611914
Faks: ---
adres strony internetowej www.bip.belskduzy.pl
adres poczty elektronicznej biuro@zgkbelsk.pl
Godziny urzędowania: 8-15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III.  Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczona  będzie  specyfikacja  istotnych
warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    www.bip.belskduzy.pl
  
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa odcinka sieci wodociągowej PE100SDR11PN10 o średnicy 110 mm i długości 183,80
mb.  oraz  przebudowa  25  przyłączy  wodociągowych  PE40  mm  zakończonych  zaworem  za
wodomierzem na wejściu przyłącza do budynku w miejscowości Stara Wieś. Długość przyłącza
wynosi 508,30 mb.
Wszystkie  prace  wyszczególnione  zostały  w  przedmiarze  robót,  który  stanowi  załącznik  do



SIWZ. 

Kody  Wspólnego  Słownika  Zamówień:  45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 

23.12.2019 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności

zawodowej,
działalność  zawodowa  prowadzona  na  potrzeby  wykonania  przedmiotu  zamówienia
wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis
do  jedynego  z  rejestrów  zawodowych  lub  handlowych  prowadzonych  w  państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w
określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej
przedmiotem  zamówienia  w  kraju  pochodzenia  wykonawcy  lub  kraju,  w  którym
wykonawca ma siedzibę) -posiadanie odpowiednich uprawnień.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
wymagane  jest  posiadanie  przez  wykonawcę  odpowiedniego  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  -ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
wykonywanych robót.

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,
wymagane  jest  spełnienie  minimalnych  warunków  dotyczących  wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób
skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  umożliwiające  realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -...............................

3.  Z  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.



VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy  składając  ofertę  załączają  do  niej  Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane
przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec  nich  podstaw wykluczenia  oraz  spełniania,  w zakresie,  w jakim  powołuje  się  na ich
zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących
dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14  i  21  ustawy  oraz,  odnośnie  skazania  za  wykroczenie  na  karę  aresztu,  w  zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert,  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat  tych należności  wraz z
ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający,  że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenie  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
6)  oświadczenie  wykonawcy  o niezaleganiu  z  opłacaniem podatków i  opłat  lokalnych,  o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 716),
7) dokumenty  potwierdzające,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
8)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie,
9)  oświadczenia na temat wykształcenia i  kwalifikacji  zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy,



IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1 Cena 70
2 Gwarancja 30

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14.08.2019 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul.Szkolna 9
05-622 Belsk Duży
Pokój nr 1

                         
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca  pozostaje  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV.  Informacje  o  zamiarze  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów  wraz  z
adresem  strony  internetowej,  na  której  będą  zamieszczane  dodatkowe  informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy
--- 

XV.  Informacje  o  przewidywanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

nie dotyczy
---

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i
7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 



pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający  informuje,  że  nie  przeprowadzono  dialogu  technicznego  dot.  niniejszego
postępowania.
     

XVIII. Inne informacje:

1.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych.
Nr ogłoszenia : 578486-N-2019 Data zamieszczenia 2019-07-25.

___________________________
Dyrektor Janusz Honory


