Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 52/27/04/2018 na Portalu Ogłoszeń
ARiMR
https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe
Data i godzina publikacji ogłoszenia:

27.04.2018 12:28:11

Data i godzina wygenerowania raportu:

27.04.2018 12:28:36

Status:

Opublikowane

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Działanie:

/

Nabór:
Koniec terminu składania ofert:

22.05.2018 00:00:00

Termin realizacji zamówienia:

30.04.2019 00:00:00

Rodzaj planowanej inwestycji:
Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji
1. POLSKA, Województwo MAZOWIECKIE, Powiat pułtuski,Gmina Pokrzywnica (gmina wiejska)

Dane dodatkowe
Opis przedmiotu
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w
miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica.
Zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej jest pierwszym etapem
kanalizacji, której włączenie projektowane jest w istniejący kanał przy
oczyszczalni ścieków w m. Pokrzywnica zlokalizowanej na działce nr 512/4.
Zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej ( bez przyłączy) obejmuje
tereny położone na lewym brzegu rzeki Narew w miejscowości Pogorzelec,
gm. Pokrzywnica, której włączenie jest planowane w sieć wodociągową w m.
Stawinoga, gm. Zatory.
Zakres robót :
A.
Kanalizacja sanitarna
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Zlewnie KS-1A + KS – 1 C
-sieć kanalizacyjna - 6.492,00 mb
-kolektory tłoczne - 723,00 mb
-przyłącza objęte kosztorysem – 149,00 mb
-przepompownie strefowe - 2 kpl
Uwaga: Przykanaliki, czyli odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej łączące
bezpośrednio budynek lub istniejącą instalację kanalizacyjną z pierwszą
studzienką przyłącza lub kanału sanitarnego, w części zlokalizowanej na
działkach prywatnych nie są objęte przedmiotem kosztorysowym.
B.
Sieć wodociągowa
-Wodociąg z rur PVC DN 110 mm PN 10 - 830 mb
-Wodociąg z rur PETS DN 110 mm PN 10 - 175 + 76 mb
-Zasuwa DN 100 mm żeliwna – 1 szt.
-Zasuwa DN 80 mm przy hydrantach - 7 szt.
-Hydranty przeciwpożarowe DN 80 mm 2450 mm nadziemne – 7 szt.
-Trójnik 160 x 110 - 1 szt.
-Blok oporowy - 18 szt.
-Studnia Fi 15000 mm – 2 szt.
Lokalizacja zadania:
1)
Kanalizacja sanitarna ( Rys. nr nr 1, 2 i 3)
A.
Miejscowość Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica
Al. Fatimska/ 126/2, 128, 130, 135, 138, 140/5, 144/2, 144/4, 144/8, 144/9,
145/2, 145/3, 145/4, 145/7, 244/2, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295,
296/1, 296/2, 297, 298, 299/4, 300/1 ;
Al. Jana Pawła II/ 300/2, 300/3, 380, 381, 409/1, 409/2, 424, 439/2, 494/1,
494/3, 494/4, 495/6, ;
Ul. Pułtuska/ 455, 487/1, 487/2, 488/5;
Ul. Ogrodowa/ 503, 504, 505/1, 509, 512/3, 512/4, 539, 544, 545, 547/1, 549;
Ul. Topolowa/ 13, 135, 136/1, 139/1, 140/1, 141, 142, 144/4, 144/6, 144/7,
145/6, 145/7, 145/8, 146,197, 199/10, 200;
Ul. Przemysłowa/ 488/2, 488/3, 488/4, 491, 493/1, 493/2, 495/1, 495/2 ;
Ul. Szkolna/ 410, 411, 413, 422, 423/1;
Ul. Leśna/ 382, 408;
Ul. Brzozowa/ 543,547/5, 562, 563, 565, 572;
Ul. Kwiatowa/495/3, 499/2, 500, 501/2, 506/1, 506/2, 508/2, 599;
B.
Miejscowość Piskornia, gm. Pokrzywnica - dz. nr nr 95/2, 96, 97, 119
2)
Sieć wodociągowa
A.
Miejscowość Pogorzelec, gm. Pokrzywnica – dz. nr nr 222/3, 248/12,
248/13, 249/3, 249/25, 249/26, 249/27, 249/10, 250
B.
Miejscowość Stawinoga, gm. Zatory – dz. nr 55 ( włączenie do sieci)
Kryteria

Nazwa kryterium: cena, waga: 60
Nazwa kryterium: okres gwarancji, waga: 40
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Opis sposobu
przyznania punktacji

Zasady punktacji:
Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Kryterium 1: Cn
C = -------------- x 60 (max liczba punktów)
Cb
C
- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cn
- najniższa oferowana cena spośród ofert
Cb
- cena badanej oferty
2
Gb - 36
G = -------------- x 40 (max liczba punktów)
Gn - 36
G
- otrzymana ilość punktów w kryterium okres gwarancji
Gb
- okres gwarancji liczony w miesiącach w ofercie badanej
Gn
- okres gwarancji liczony w miesiącach najdłuższy spośród ofert
Ocena = C + G, gdzie:
C
- liczba punktów dla kryterium cena
G
- liczba punktów dla kryterium okres gwarancji
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy, natomiast
maksymalny na 60 miesięcy. Okres gwarancji udzielonej na cały przedmiot
zamówienia: ilość punktów:
1. 36 m-cy - 0 pkt,
2 48 m-cy - 20 pkt
3. 60 m-cy - 40 pkt.
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Warunki udziału w
postępowaniu

1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią
na stepujące warunki udziału w postępowaniu:
1)
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 1.000.000 zł.
(słownie: jeden milion złotych).
2)
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo
zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż
1.000.000 zł. brutto (jeden milion złotych) w zakresie budowy, przebudowy,
rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
roboty te zostały wykonane należycie.
b) Dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, tj.:
- Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, legitymującego się minimum 5-cio letnim doświadczeniem w
kierowaniu robotami instalacyjnymi w zakresie sieci zewnętrznych
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia- nie
spełnia.
2.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu wspólnie.
3.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia
dokumentów wymienionych w Rozdziale XII. Niniejszego ZO.
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Warunki wykluczenia

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)
jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2)
została złożona przez Wykonawcę:
-niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu
ofertowym lub
-powiązanego osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
3)
została złożona po terminie składania ofert.

Dodatkowe
informacje

Na stronie internetowej Zamawiającego: bip.pokrzywnica.pl są zamieszczone
wszystkie dokumenty dotyczące tego zapytania, tj. formularz oferty, wzory
oświadczeń, projekt umowy, projekt budowlany oraz przedmiary robót. Ze
względu na wielkość plików oraz trudności z zamieszczeniem na niniejszej
stronie, część dokumentów dotyczących niniejszego postępowania
zamieszczona została tylko na stronie zamawiającego.

Załączniki

Zapytanie ofertowe_P.docx
Załącznik nr 1 do ZO.docx
Załącznik nr 2 do ZO.docx
Załącznik nr 3 do ZO.docx
Załącznik nr 4 do ZO.docx
Załącznik nr 5 do ZO.docx
Załącznik nr 6 do ZO.docx
Załącznik Nr 7 do ZO.docx

Miejsce składania ofert
Województwo:

MAZOWIECKIE

Powiat:

pułtuski

Gmina:

Pokrzywnica (gmina wiejska)

Miejscowość:

Pokrzywnica

Kod pocztowy:

06-121

Ulica:

Al. Jana Pawła II

Nr domu:

1

Nr lokalu:
Email:

inwestycje@pokrzywnica.pl

Numer FAX:

23 691 88 55
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Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Maria Mróz

Dane Zamawiającego
Imię:

Adam Dariusz

Nazwisko:

Rachuba

Firma:

Gmina Pokrzywnica

Email:

ug@pokrzywnica.pl

Numer telefonu:

236918721

Historia ogłoszenia
Id ogłoszenia

Data edycji

Status

Zakres zmian

52/27/04/2018

27.04.2018
12:28:11

Opublikowano
ogłoszenie

Brak zmian

52/27/04/2018

27.04.2018
12:17:50

Utworzono
ogłoszenie

Brak zmian
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