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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 04/20/11/2020 na Portalu Ogłoszeń 
ARiMR

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe
Data i godzina publikacji ogłoszenia: 20.11.2020 15:36:56

Data i godzina wygenerowania raportu: 20.11.2020 17:51:51

Status: Opublikowane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Działanie: /

Nabór: 

Koniec terminu składania ofert: 07.12.2020

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2022

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo PODLASKIE, Powiat sokólski,Gmina Sokółka (gmina miejsko-wiejska)

2. POLSKA, Województwo PODLASKIE, Powiat sokólski,Gmina Sokółka (gmina miejsko-wiejska)

Dane dodatkowe
Opis przedmiotu 
zamówienia

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w 
Gminie Sokółka.
Zamówienie podzielone jest na dwa zadania.
1) CZĘŚĆ I – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki – 
Bogusze;
2) CZĘŚĆ II - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach 
Bachmatówka – Miejskie Nowiny – Tartak - Wierzchłowce
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: na CZEŚĆ I 
lub na CZĘŚĆ II albo na OBYDWIE CZĘŚCI.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji 
projektowej wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Z uwagi na ograniczenia wielkości plików przy publikacji ogłoszenia - OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, jest dostępny na  stronie internetowej 
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Zamawiającego - www.mpwik.sokolka.com 
 

Kryteria
Nazwa kryterium: CENA OFERTOWA, waga: 85

Nazwa kryterium: OKRES REALIZACJI, waga: 15

Opis sposobu 
przyznania punktacji

UWAGA - przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI I podstawą 
wyboru będzie wyłącznie CENA OFERTOWA.
W zakresie CZĘŚCI II  wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w 
oparciu o powyższe kryteria według poniższych zasad:
a) W zakresie kryterium CENA OFERTOWA (KC)

 KC = 85 * NAJNIŻSZA CENA / CENA OCENIANEJ OFERTY

b) W zakresie kryterium OKRES WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 
(KT)

KT = 15 * NAJKRÓTSZY OKRES WYKONANIA / OKRES WYKONANIA 
OCENIANEJ OFERT

 Gwarantowany przez Wykonawcę okres „wykonywania zamówienia” 
wyrażony w miesiącach – NIE DŁUŻSZY NIŻ 12 MIESIĘCY - stanowić 
będzie okres czasu od przekazaniu Wykonawcy placu budowy do podpisania 
protokołu odbioru końcowego.

Warunki udziału w 
postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• spełniają warunki udziału w postępowaniu sformułowane przez 
Zamawiającego,
• nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych 
przepisami  art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 27 września 2019 r. poz. 1843 wraz ze 
zmianami).
WARUNKI UDZIAŁU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
DOTYCZĄCE
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wykaże,  że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 
niższej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,oo PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy złotych).
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wykaże, że:
a) w zakresie dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach - 
dysponuje  osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 
lipca 2004 r. - Prawo budowlane  lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów;
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Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, mogą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pod warunkiem uzyskaniu 
wpisu do okręgowej izby inżynierów budownictwa.
UWAGA:  w przypadku składania ofert na obydwie Części, funkcję 
Kierownika budowy może pełnić ta sama osoba.
b) w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia - wykonał z 
należytą starannością, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, 
dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowych – każda o 
wartości umownej nie mniejszej niż 150 tys. PLN brutto.
UWAGA - Ze względu na istotnie zróżnicowane terminy wykonania 
poszczególnych Części, co powoduje, iż  wykonywanie robót budowlanych w 
każdej z Części nie będzie następować w tym samym czasie, potwierdzenie 
spełniania powyższych warunków, uprawnia wykonawcę do złożenia ofert na 
Część I albo na Część II, jak i na obydwie Części. 

Warunki wykluczenia Zamawiający odrzuci ofertę:
1. wykonawcy, który podlega wykluczeniu lub nie potwierdzi spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, w sposób wymagany przez 
Zamawiającego;
2. która nie jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ;
3. została złożona po terminie składania ofert;
4. która zawiera cenę rażąco niską

Dodatkowe 
informacje

Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest, przed upływem terminu 
składania ofert, wnieść wadium w wysokości:
• w przypadku składania oferty częściowej na Część I – w wysokości 
25.000,00 złotych  (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych)’
• w przypadku składania oferty częściowej na Część II – w wysokości 
35.000,00 złotych  (słownie: trzydziestu pięciu tysięcy złotych)’
• w przypadku składania oferty na OBYDWIE Części – w wysokości 
60.000,00 złotych  (słownie: sześćdziesięciu tysięcy złotych).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto (kwotę 
zabezpieczenia należy zaokrąglić do pełnych setek złotych). Zabezpieczenie w 
wysokości 70% służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty, 
wymaganych dokumentów, złożenia oferty zawarte są w SIWZ, stanowiących 
załącznik do ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - 
www.mpwik.sokolka.com

Załączniki
 2020_11_19_SIWZ_WODOCIĄG.doc

 2020_11_19_OFERTA+ZAŁĄCZNIKI.doc
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 2020_11_19_UMOWA_Załącznik Nr 7 do SIWZ.doc

Miejsce składania ofert
Województwo: PODLASKIE

Powiat: sokólski

Gmina: Sokółka (miasto)

Miejscowość: Sokółka

Kod pocztowy: 16-100

Ulica: ul. Targowa 15

Nr domu:

Nr lokalu:

Email:

Numer FAX:

Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Dane Zamawiającego
Imię:

Nazwisko:

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o.

Email: sekretariat@mpwik.sokolka.com

Numer telefonu:

Historia ogłoszenia
Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

04/20/11/2020 20.11.2020 
15:36:56

Opublikowano 
ogłoszenie Brak zmian

04/20/11/2020 20.11.2020 
15:19:20

Utworzono 
ogłoszenie Brak zmian


