Nr sprawy: JRP/2/2015

Hajnówka, dn. 15.05.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29
Telefon: 85 873-30-32, 85 683-30-30
Faks: 85 873-30-34
e-mail: jrp@pwik-hajnowka.pl
adres internetowy: www.pwik-hajnowka.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Artur Gierasimiuk
2. TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w ramach zamówień sektorowych o wartości poniżej 414 000 EURO dla dostaw
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce wprowadzonego w życie Zarządzeniem
Wewnętrznym Nr 3/2010 z dnia 23.02.2010 r. z późn. zm. (zamieszczonego w zakładce Przetargi na stronie
internetowej Zamawiającego www.pwik-hajnowka.pl).
3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikację można otrzymać w siedzibie Zamawiającego: 17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29 na pisemny
wniosek zainteresowanego lub pobrać ze strony internetowej: www.pwik-hajnowka.pl
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1 Nazwa zamówienia: Dostawa wciągarki do pomp oraz urządzenia do podnoszenia pokryw.
4.2 Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych urządzeń:
Zadanie I: przenośnej rozkładanej wciągarki do pomp
Zadanie II: urządzenia do podnoszenia pokryw.
2. Kod CPV: 42.41.00.00-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
4.3. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
4.4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
5. TERMIN REALIZACJI: do dnia 31.07.2015r.
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
6.1.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce
(zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik-hajnowka.pl).
Zamawiający na etapie oceny ofert przeanalizuje zgodność oferty z wymaganiami SIWZ. Stwierdzenie spełnienia
w/w warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy i oceny oświadczeń i
dokumentów załączonych do oferty przez powołaną przez Zamawiającego komisję przetargową.
7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie § 29
ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Hajnówce należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy składający ofertę wspólną składają razem jeden
dokument w formie załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ albo każdy z Wykonawców oddzielnie składa
dokument w formie załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ). Oświadczenie złożone wspólnie w formie jednego
dokumentu przez wykonawców składających ofertę wspólną musi być podpisane przez pełnomocnika lub
przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia należy przedłożyć Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do SIWZ (Wykonawcy składający ofertę wspólną składają razem jeden dokument w formie załącznika nr 2
do niniejszej SIWZ albo każdy z Wykonawców oddzielnie składa dokument w formie załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ). Oświadczenie złożone wspólnie w formie jednego dokumentu przez wykonawców składających
ofertę wspólną musi być podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać
dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego w sposób określony w rozp.
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013, poz. 231).
8. WYMAGANE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. KRYTERIA OCENY OFERT - cena – waga 100 %
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać do dnia 01.06.2015r. do godz. 1200 w sekretariacie Zamawiającego w Hajnówce ul.
Słowackiego 29, pok. nr 17.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni
12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Hajnówce ul. Słowackiego 29 w dniu 01.06.2015r. o godz.
1215
13. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ
PODANIA PRZYCZYN.
14. INFORMACJE DODATKOWE W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w
mieście Hajnówka - etap II" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko oś I – Gospodarka wodno-ściekowa; działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach powyżej 15000 RLM.
Prezes Zarządu – mgr inż. Jerzy Aleksiejuk

