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oGŁoszENlE o zAMoWlENIU

dot.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poniecu ul. Lipowa. "
Nr sprawy ZPI 27 1 .05.2018

DziałĄąc na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 roku- Prawo zamowień(t' j' Dz. U. z2017r. poz.1.5.79 z. p. zm') Gmina Poniec ziwiadamia o wszczęciu postępowania oudzielenie zamowienia publicznego.

Nazwa Zamawiającego Gmina Poniec
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego'

|. Nazwa (firma) iadres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Poniec
Adres zamawiającego Ul. Rynek 24
Kod MiejscowośÓ 64-125 PoniecTelefon: 65 5731 433Faks: 65 5733 983
adresstronyinternetowej www.poniec.pl.
adrespocztyelektronicznej inwestycje@poniec.pl
Godziny urzędowania: 7-15

ll' określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wańości szacunkowejponizej progow ustalonych na podstawie ań. 'l1 ust. 8 Frawa zamówień publicznych'

lll' Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnychwarunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamowienia moŻnauzyskaĆ rowniez bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul' Rynek 2a pokÓj nr 9 )' Na'wniosek Wykonawcy
Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyńtac1i;eśt
bezpłatne.
lV. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofeń częściowych:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poniecu ul. Lipowa.,'

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową;

Kanalizacja sanitarna:
-kanalizacja grawitacyj.ha PVC D 200 mm
- przyłączakanalizacyjne - PVC D 16014,7 mm
- wykonanie monitoringu kamera TVC

- 178,0 m
- I 1,0 m /5 szt.



- związane roboty Ziemne
- związane roboty drogowe- nawierzchnia drogi z pĘt drogowych - 178,0 m

Kanalizacja deszczowa:
-kanalizacjagrawitacyjna PVC D 300 mm _ 1g0,0 m
- wykonanie monitoringu kamera TVC

Kody WspÓlnego Słownika Zamówień:
- 45.23.24'10-9, 45232150-8, 4523Ż130-2
Zamawiający n i e d opuszcza mozl iwoŚci składa n ia ofeń częŚci owych

'

V. lnformacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawia1ący nie dopuszcza sl4adania ofert wariantowych

V!. Termin wykonania zamówienia:
30 września 2018 r.

V!l. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, ktozy spełniają warunki,
dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynnoŚci, jezeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doŚwiadczenia,
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem term|nu składania ofert, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjest krÓtszy - W tym okresie wykonali co najmniej jedną
robotę spełniającąłącznie 1,0 km sieci kanalizai1i sanitirnej .

3) dysponowania -odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Posiadają środki finansowe lub zdolnośc kredytową.

2. Wykonawcy, ktÓrzy nie wykazą spełnienia warunkow udziału w postępowaniu podlegaÓ będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje'się zJ
odrzuconą.

3. Z.udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawcÓw, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.' '

4. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złoŻone przez wykonawcę w niniejszym postępowjniu metóoą warunku granicznego
_ spełnia/niespełna. 

I

Vlll. lnformacja na temat wadium:



Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art' 45 ustawy Pzp jest obowiązany
wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaŚcie tysięcy złotych
00/100 zł)

Wadium moze byÓ wniesione W:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, ztym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa W

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz' 1158 z pÓŹn. zm).
Wadium Wnoszone W pieniądzu naleŻy wpłaciĆ
zamawiającego W banku:

przelewem na konto

Bank Spółdzielczy Poniec Nr konta 90 8682 0oo4 o03o 0461 20oo 0060
najpóŹniej przed upływem terminu składania ofert,

lX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waqa
1 )ena 60
2 Swarancja 20
3 l-ermin wvkonania 20

X. Miejsce itermin składania ofert:

ofeńy naleŻy składać do dnia: 07 czerwca 2018r.do godz' 10 :00
w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokoj nr 3 (sekretariat)
Xl. Miejsce itermin otwarcia ofeń:

ofeńy zostaną otwarte dnia: 07 czerwca 2018r. o godz. 10 : 15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokoj nr 7

Xll. Termin związanilofeńą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg

art. 6 ust. 5 pkt 2
Agencji Rozwoju

terminu związania ofeńą



rozpoczyna się Wraz z upływem terminu składania ofeń.

Xll!. lnformacje o zamiarze zawarcia umowy

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na podstawie ktÓrej dokonano
wyboru wykonawcy , chyba ze koniecznośÓ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
ktorych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany ie są korzystne dla
zamawiającego

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

XVl. Przewidywane zamówienia uzupełn iające:

zamawia1ący n ie dop us zcza moŻliwoŚci udziel e n i a za m owie ń uzu pełn i aj ących'

XVl. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone W Biuletynie
nr 56387-N-2018 z dnia2018-05-23.

Zamawiającego


