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Informacje o ogłoszeniu
Opis przedmiotu zamówienia
Ocena oferty
Zamawiający (beneficjent)

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 21-07-2017

Nazwa zamawiającego
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN „MOKRE ŁĄKI” SP. Z
O.O.

Numer ogłoszenia
1042356

Status ogłoszenia
Aktualne
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Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 305: ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080
Izabelin lub przesłać pocztą na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
„Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin. Termin składania ofert upływa
21.07.2017 r. o godz. 14:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Rudzki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 22 721 80 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej
w miejscowości Hornówek
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje:, Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
Dokumentacja projektowa oraz dokumenty i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Hornówek (gmina Izabelin)

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w miejscowości Hornówek (gmina
Izabelin). Wybudowana sieć uniezależni mieszkańców od lokalnych źródeł wody pitnej podatnych na
skażenia oraz wysychanie w związku ze zmianami klimatu. Umożliwi dystrybucje uzdatnionej wody
pozyskiwanej przez przedsiębiorstwo w ramach działalności komunalnej.

Przedmiot zamówienia
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1) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Hornówku, gm. Izabelin. długości 265,10 m z rury
HDPE Dz 110 mm, PE 100, SDR 11, PN 10 zgrzewanej doczołowo wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj.: zasuwą liniową kołnierzową z żeliwa sferoidalnego DN 100, PN 16 z miękkim
uszczelnieniem w ilości 1 szt., hydrantem nadziemnym DN 80 z zabezpieczeniem w przypadku
złamania, na kolanie kołnierzowym żeliwnym stopowym, na odrzucie wykonanym z rury HDPE Dz
90 mm, PE 100, SDR 11, PN 10 wraz zasuwą kołnierzową DN 80 z żeliwa sferoidalnego w ilości 1
szt. oraz hydrantem podziemnymi DN 80 w ilości 1 szt. Hydranty osadzone na trójnikach HDPE PE
100, SDR 11, PN 10 do wgrzania w rurociąg. Kształtki na rurociągu segmentowe wykonane z rury
HDPE Dz 110 mm, PE 100, SDR 11, PN 10 wgrzewane w wodociąg doczołowo
2) Projekt swoim zasięgiem obejmuje działki gminne: 68/2, 204, 71/46, 71/40, 71/48 obręb 0008;
3) Projektowana inwestycja ma charakter liniowy;
4) Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana wg dokumentacji Usługi Projektowe Krystyna
Szarlik pn. „Budowa sieci wodociągowej Dz110 (spinka wodociągowa) w ul. Zielonej w Hornówku,
Gm. Izabelin” (z 2015 roku).
5) Zakres prac wg dokumentacji z 2015 roku obejmuje budowę sieci wodociągowej Dz110 mm o
długości ok. 0,265 km z rur ciśnieniowych PEHD PE100 Dz 110 SDR17 PN10 zgrzewanych
doczołowo, z atestem do wody pitnej.
UWAGA! Zmiana materiału
6) Przewód wodociągowy PEHD, PE 100, SRD17, PN10 o średnicy Dz110x6,6 i długości 0,265 km
zajmie w planie powierzchnię ok. 30 m2.

Kod CPV
45000000-7

Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi do 70 dni od dnia zawarcia umowy i podzielony jest na etapy:
1) Etap I – robót budowlanych – trwający do 10 dni od dnia zawarcia umowy
2) Etap II – rozliczenia robót budowlanych – trwający do 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót budowlanych.
3) Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - trwający do 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
4) Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu
zakończenia przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.

Załączniki
Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie
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Podmiot ubiegający się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie inwestycje, których
przedmiotem była: realizacja co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie
lub modernizacji sieci wodociągowej o długości min. 250 mb i średnicy nie mniejszej niż Dz 110.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Kierownik budowy (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych
funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Podmiot ubiegający się posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
zawierające w szczególności informacje:
9.1.1. o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w pkt 7 SIWZ,
9.1.2. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
9.1.3. o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia
innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – jeżeli
dotyczy.
9.1.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych
podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:
9.1.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.1.3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
9.1.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
9.1.3.1.4. czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.2. Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie
wskazany jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ.
9.3. O podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców w składanej ofercie.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum),
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
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te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po wcześniejszym
przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym
ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich znaczeniem:
w punktach
1 Cena 90
2 Gwarancja jakości 10
Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert
niepodlegających odrzuceniu.
Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium:
1) Cena (Pc):
najniższa cena
Pc = ---------------------------------- x 90 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 90 pkt.
2) Gwarancja jakości (Pg)
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.
Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy.
Gwarancja jakości Liczba przyznawanych punktów
36 miesięcy - 0
48 miesięcy - 5
60 miesięcy - 10
17.3.2 Jeżeli wykonawca złoży ofertę, w której zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy
i/lub nie wskaże jednoznacznie oferowanego okresu gwarancji wówczas jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na fakt że jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17.4 Wybór najkorzystniejszej oferty, będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o
kryterium oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: kryterium ,,ceny” i
kryterium ,,gwarancja jakości”
P=Pc+Pg
Gdzie:
P- suma liczby punktów uzyskanych w kryterium „Cena” i ,,Gwarancja jakości”
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Pc- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Pg- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja jakości”

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN „MOKRE ŁĄKI” SP. Z
O.O.

Adres
Mokre Łąki 8
05-080 Truskaw
mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu
512 497 888

Fax
22 721 84 24

NIP
1181592156

Tytuł projektu
Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno
- ściekowej w aglomeracji Izabelin

Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0102/16-00
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