Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.05.2011r.)

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
•
•

w zakresie merytorycznym:
1. Anna Jabłońska – Kierownik, tel. (22 ) 786 50 11
w zakresie proceduralnym:
2. Beata Wojtowicz – Technolog, tel. (22) 786 53 96

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie nr 3/2009 z dnia 17.04.2009r., zwanego dalej
Regulaminem.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pwik.radzymin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0 zł brutto można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego.
4. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych:
1) Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka wiaty magazynowej osadu oraz budowa wiaty
magazynowej w innym miejscu w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Radzyminie w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin”.
Roboty budowlane obejmują:
a) rozbiórkę istniejącej wiaty magazynowania osadu o powierzchni zabudowy 457,93 m2
oraz powierzchni użytkowej 420 m2;
b) budowę wiaty magazynowania osadu o parametrach wiaty podlegającej rozbiórce z
wykorzystaniem jej elementów stalowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia, Projekcie budowlanym i Przedmiarze robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień: 45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane
3) Wielkość zamówienia poniżej 4 845 000 euro.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: Dostawa będzie zrealizowana wciągu 30 dni od daty
podpisania umowy.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu zgodnie z Działem IV, Rozdziałem IX Regulaminu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
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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 niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
2) posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia takich osób.
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według załącznika nr 2 do SIWZ.
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. W szczególności Wykonawca posiadać polisę lub inny dokument
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w
wysokości minimum 200.000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki określone w Dziale IV,
Rozdziale IX ust. 2 Regulaminu.
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według załącznika nr 2 do SIWZ.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr

Kryterium
1 Cena (koszt)

Waga
100%

10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w biurze Zamawiającego,
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin w Sekretariacie - pok. nr 4 do dnia 27.05.2011r. do
godz. 8:15.
11. Termin związania ofertą: do 25.07.2011r.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
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