Szczecin 08.11.2016 r.
OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza
przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 418.000
euro pod nazwą:
Nazwa zadania: „Inżynier kontraktu dla zadania – Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) na
podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2, przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.

Termin realizacji zamówienia – 39 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wykonawca będzie również pełnił funkcję Inżyniera w czasie trwania 36 miesięcznego
okresu rękojmi za wady Kontraktu na Roboty (licząc od daty końcowego odbioru
Robót)

2.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie Rozdział
III pkt. 3 SIWZ.

3.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej
dokumenty:
1)

Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia).

2)

Oświadczenie Nr 1 (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).

3)

Oświadczenie Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i podmiotach trzecich).

4)

Oświadczenie Nr 4 (Oświadczenie Wykonawcy w zakresie doświadczenia
Kluczowych Specjalistów zaangażowanych w realizację zamówienia), na
potwierdzenie okoliczności , o których mowa w pkt 13.3 – w zakresie
przyznawania punktów w kryterium oceny ofert jakim jest „Doświadczenie
Kluczowych Specjalistów”

5)

Oświadczenie Nr 5 (Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Doświadczenia
Wykonawcy), na potwierdzenie okoliczności , o których mowa w pkt 13.4 – w
zakresie przyznawania punktów w kryterium oceny ofert jakim jest
„Doświadczenie Wykonawcy”

6)

Dowód wniesienia wadium;
dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium Wykonawca do swojej oferty winien
załączyć:
a)

w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kopię potwierdzenia dokonania
przelewu na konto Zamawiającego,

lub,
b)

w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, kopię
złożonego w kasie Zamawiającego dokumentu zabezpieczającego wadium.

7) Umowę spółki cywilnej, w przypadku Wykonawców prowadzących działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej.
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8) Dokumenty i zaświadczenia określone w pkt 4 Rozdziału III SIWZ – w
przypadku oferty, która zostanie oceniona najwyżej, o ile Zamawiający wezwie
wykonawcę do ich przedstawienia.
4.

Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

5.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie
internetowej Zamawiającego http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia

6.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
- w sprawach formalnych – Agnieszka Poręczewska-Bereszko - tel. (91) 4426244

7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10
w Szczecinie, w terminie do dnia 07.12.2016 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie pok. nr
124. Termin składania ofert może być zmieniony.

9.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie, w sali
konferencyjnej pok. nr 323 – III piętro. Termin otwarcia ofert może być zmieniony.

10. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Kryterium oceny są:
Cena - 60%
Doświadczenie Kluczowych Specjalistów – 20%
Doświadczenie Wykonawcy – 20%
12. Termin związania ofertą – 60 dni
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w
nim warunków przetargowych
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