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ZAPYTANIE OFBRTOWIT

Nazwa i adres Zamawiaj4cego:
Gmina Sk6lzec,08-114 Sk6rzec ul. Siedlecka 3 zaprasza do skladania ofert na wykonanie
zadanra inwestycyjnego pn: ,,Iludowa sieci kanalizacyjnej z przylqczami i budowa sieci

wodoci4gowej zprzyl4czami w m. Dqbr6wka-tr-r"rg -II etap".
Niniejsze zamdwienie bgdzie udzielone na podstawie art, 133 ust.l bez stosowanio ustatvy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zantdwieri publicznych( Dz.U. z 2017r. po2.2579)

CPY:45.23.13.00-8 - I{oboly budowlane w zakresie budowy wodoci4g6w i ruroci4g6w do

odprowadzania S ciek6w.
CPV: 45.31.71.00-3 - Instalowanie elel<trycznych urzqdzehpompowych

1. Opis przedmiotu zam6wicnia:
1.1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach dokurnentacji

technicznej na budowg:
Zadame 1." Sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami, przepompowniq Sciek6w P4,

kolektor lrJoczny, siei wodoci4gowa z przyl4czami w miejscowoSci
D4br6wka-tr ttg- etap IL

Zadante2. Sieci kanalizacji sanitarnej zprzytr4czami, sieci wodociEgowa z
przyl4czami w miejscowoSci D4br6wka-tr trg,

| .2. ZaI<res zam6wienia:
Zadanie L

- siei kanahzacyina grawitacyjnaD 200 mm PVC SN8 - 153 rn;
- przylqcza kanalizacyjne grawitaoyjne D 160 rnm PVC - 28 ml3 szt;
- przepompownia Sciek6w P4 Dn 1500 mm z zasilaniem - 1 kpl;
- kolektor tloczny zP4 D 110 mrn PEFID PE 100 PNl0 - 3 m;
- siei wodoci4gowa D 110 mrn PVC PN10 - 150 n-r;

- przylqcza wodoci4gowe D 40 rnm PEIID PE 100 PNl0 - 84 mb/3 szt
- loboty towarzyszqce - 1 kpl,

Zadanie 2.

- sied kanalizacyjna grawitacyjnaD 200 mrn PVC SN8 - 357 mb;
- przylqczakanalizacyjne grawitacyjne D 160 mrn PVC - 66 ml3 szt;
- siei wodoci4gowa D 110 mm PVC PN10 - 343 mb;
- przyl4cza wodoci4gowe D 40 mm PEHD E100 PN10 - 705m13 szt;
- roboty towaruyszEce - 1 kpl.



2"'I'crmin wykonzrnia zam6lvienia: do 30 sierpr-ria 2018 roku

udzialu w postQDotvaniu. dotyczacc :

3.1. posiadania wicdzy i doSwiadczenia

Opis sposobu dokonywattia oceny spelniunia warunleu:
Zanawiajqcy Lrzna, 2e wykonawca spelnia warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenta,
jezeli wykale, ze w ol<resie ostatnich pigoiu lat przed uplywern terminu skladania ofert, a

jeAeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, naleLyaie wykonal,
zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczyl co najmniej 2 zadama,kaade
obejmuj4ce w swym zakresie minimum:
-2,0 I<m sieci kanalizacji sanitarnej

- I kornpletnq przepor"npowniq Sciek6w z zasilanietn
- 20 przyl4ozy kanalizacyjnych

3.2. dysponuia osobarni zdolnymi clo wyl<onania zam6rvisnia
Opis sposobu dokonywctnia oceny sltelni.ania warunlru:
l. Zamawrajqcy uzna,2e wykonawca spelnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zam6wienia, jeZeliwykahe, ze: dysponuje lub bgdzie dysponowal nastgpuj4cymi
osobami posiadaj4oymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zgodnie z ustaw4 z dnia 7 hpca I994r. - Prawo Budowlane lub
odpowiadaj4ce irn uprawnienia wydane na podstawie przepis6w wczesniejszych lub kt6rych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okre$lonych w przepisach
odrgbnych:
* co najmniej I osob4 posiadaj4c4 uprawnienia budowlarne do kielowania robotami
budowlanymi w specjalnoSoi instalacyjnej w zakrcsie sieci, instalacji i n'-zadzen
kanalizacylnych, kt6rej Wykonawca powierzy kierowanie budow4 (kierownik budowy);

- co najmniej I osobq posiadaj4c4 r-rplawnienia budowlzrne do kierowania robotami
budowlanymi w speojalnoSci instalaoyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych, kt6rej Wykonawcapowierzy kierowanie robotami
elektrycznymi.

2. Osoby wskazane powylej winny posiadai uprawnienia do sprawowania samodzielnych
ftrnkcji technicznych w budownictwie w specjalno5ci wlaSciwej do powierzonego
stanowiska i w zakresie odpowiadaj4cyrn przedmiotowi zam6wienia,

3.3" Wykonawcy ubiegajqoy siq o r"rzyskanie zam6wienia celem potwierdzenia spelnienia
warunk6w stawianych wykonawoom ptzez Zamawiajqcego oraz dla uznania folmalnej
poprawnoSci winni w ofercie zal4czyd nastgpujqce dokun'renty:
1. Wypelniony formularz ofertowy - Zal1cznik Nr 1

2. Wy\<az wykonanych rob6t budowlanych - Zaklcznil< nr 2

3" Wykaz os6b, kt6re bqd4 uczestniczy( w wykonaniu zamowienia - Znlqcznik Nr 3



4" Forma, miejsce i tcrmin zloLcnia ofcrty: Wypeh-riony formularz ofertowy wgzal'4czonego
wzoru nale?y zloLyc w siedzibie lJrzgdu Gminy w Sk6rcu ul. Siedleoka 3, 08-114 Sk6rzec
(punkt obslugi klienta) w terminie do dnia 20 lutego 2018 roku gorJz.l0-ta. z dopiskiem:

,,Ofcrta na trudowg sicci kanalizacyjncj z przylqczami i budowg sicci wodoci4gowej z
przyl4czami w m. D4br6wkn-tr,ug JI etap".

5" Opis l<rytcri6w oceny ofert: oena - 100%
Spos6b obliczenia;

Cn

Pkl - xl00ul<t
Cb

gdtie:

Pl(l - iloSi punl<t6w dla l<ryterium

Cn - na.jnizsza cena

Cb - cena oferly badanej

Zamawiaj4cy udzieli zamowienia Wykonawcy, kt6r'ego ofelta odpowiada wymaganiom
okreSlonym w niniejszym zaproszeniu i zosLaLa oceniona jako najkorzystmejsza w oparciu o
podane kryterium oceny ofefl.
Zamawiai4cy niezwlocznie zawiadomi telefonicznie wybranego wykonawcg, ze jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, a takhe pozostalych wykonawc6w o dokonanym
wyborze poprzez zamieszczenie informacji na stronie intelnetowej grniny.
Zawiadornienie wykonawcy o wyborze jego oferty bgdzie jednoczesnie zleceniem wykonania
przedmiotowego zam6wienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

6. Osoba upowa2niona do kontaktu z Wyhonawcami: Wieslawa Brodzik - tel.25 6312864..
f)arnian Sadlo - tel.25 6312896"

Dodatkowe uwagi:
' zaproszenie do zlohenia oferty nie jest r6wnoznaczne ze zloleniem zarn6wienia, nie stanowi

oferty r,v rozumieniu art. 66 kodeksu cywih'rego, jak r6wnieZ nie stanowi wszczgoia
postgpowania o udzielenie zarn6wienia w rozumieniu ustawy Prawo zarn6wief publicznych

- zam6wienie nastgpowac bqdzie do wysoko$ci Srodk6w finansowych na ten cel w budzecie
gminy Sk6r'zec

Zat4cztlil<i:

L Formularz ofertowy
2. Wykaz wykonanych lob6t budowanych.
3. Wykaz os6b, kt6re bqd4 uczestniczyt w wykonaniu zam6wienia
3. Dokumentacja techniczna, przedmiar robrit, S fWiOR ;

4, Proiekt umowv


