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Pl. Piostowski 2l, 58-5ó0 lelenio Góro o tel. 75730350l, fox 7573035l ó o www.wodnik.nel.pl . sekretoriol@wodnik.net.pl

Ogłoszenie z dnia 05.01.2016r.

dla zapytania ofeńowego pn.:

Obsługa geoderyjna i kartograflczna robót inwestyryjnych i remontowych prowadzonych plzez
PWiK,,WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2016-2017

Zamawiającyz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana|izacji,,WODNIK" Spółka z o.o.

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra
Nr referencyj ny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego :
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Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. l33 ust, 1

ustawy zdnia29 styóznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2073r,poz.907 zpóżn.zm.) -
w trybie zapytańa ofertowego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień, wprowadzonej Zarządzeniem
Wewnętrznym Nr 480l20lż z dnia 2 kwietnia 2012 rokl Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji,,WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze.

W ramach prowadzonej procedury przetargowej, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu,
oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie
dostępnym na tablicy ogłoszeń orazna stronie internetowej http://www.bip.wodnik.net.pV

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Obsługa geoderyjna i kańograflczna robót inwesĘryjnych i remontowych prowadzonych pł:zez
PWiK,,WODNIK" Sp.z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2016-2017

Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia (S[WZ) - Częśó lII - Opis
przedmiotu zamów ięnia.

III.TERMIN WYKONANI

Zamówtenie realizowane będzie w terminie od dnia zavłarcia Umowy do 3I.I2.20I7r.
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IV.WYMAGANE DOKUMENTY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy:

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- warunek posiadania uprawnień do wykonyr,vania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- warunek posiadania wiedzy i doświadczenia,
- warunek doty czący dysponowania odpowiednim potencj ałem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonani a zamówienia,
- warunek dotyczący sluacji ekonomicznej i finansowej

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
składają w:razzofertą:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (wzór oświadczenia- załącznik nr 2
do IDW)

b) wykaz osób zapewniających właściwą realizację zamówienia(wzór wykazu osób do
rea|izacji zamówienia - załącznik nr 4 do IDW). Osoby wskazane w wykazie osób
przewidzianych do r ealizacji zamówtenia,

osoba.

Wykonawca udzieli informacji o osobach przewidzianych do realizacji niniejszego
zamówienia w zakresie ich kwalifikacji zawodowych i wyksźałcenia oraz
przedŁoży Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych osób do udzińu
w przedmiotowym zamówieniu.

Przed podpisaniem Umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie
wymagał ptzedłożenia kopii decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień.

c) opłaconą polisę lbezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej ;

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny
i kadrowy, łączne kwalifikacje i doświadczenię orazłączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywaó będą spełnianie tych
warunków.

2, nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadkach szczegółowo
okre ślonych w pkt.4 .2 Instrukcj i udzielania zamówień

W celu wrykazaria braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są do
złożęnia v,Ir az z ofertą:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenta załącznik nr 3
do IDW)
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aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczĄ, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji,
składania ofert. w celu wskazania osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do
podejmowania czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub oryginał właściwego pełnomocnictwa potwierdzającego
uprawnienia osób do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczp.

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie za\ega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
upływem składania ofert:

aktualne zaświadczęnie właściwego oddziału Zal<ł.aól Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj ące, że Wykonawca
nie za\ega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozŁożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz
łączne kwalifikacje i doświadczęnie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyó ten lub ci
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich v,ykazywać będą spełnianie tego warunku.

v. WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

VI.OCENA I WYBÓR OFERTY

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1. zostartą złożonę przez Wykonawców nie wykluczonych przęz Zamawtającego
z niniej szego postępowania;

2. nie zostaną odrzucone przezZanawiającego

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tvm) Wykonawcy (Wykonawcom),
któ ry(rzy) p rzedstawi(ą)naj ko rrystniej szą o fertę w g ponższyego kryterium.

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:

Cena oferĘ brutto - 100 oń

b)

c)

d)
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Ocena oferty zostanie przeprowadzona punktowo według następujacych zasad:

cena oferty
najkorzystniejszej (w zł brutto)

ilość punktów: ------- x 100
cena oferty

badanej (w zł brutto)

Zanajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilośó puŃtów.

Ocena będzie dotyczyó ofert uznanych zaważne i niepodlegajacych odrzuceniu.

Jeżęli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu nato, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożeniaw terminie określonym przezZamawtającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowac cenv,lyższychniZ zaoferowane
w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra
sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

W dniu 14.01.2016 o sodz. 13.00

Ofertę należy złożyc w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę
należy opisać następuj ąco :

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający ustanawia osoby do bieżących kontaktów:

- Jolanta Gerono, tel 757303 593, e-mail: jolanta.gerono@wodnik.net.pl w sprawach formalno-
prawnych;
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Przedsiębiorstwo Wodociqgów i Kanalizacji ,IFODNIK" Sp. z o.o, w Jeleniej Górze,
Plac Piastowski 27, 58-560 Jelenia Góra,

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dla przedsięwzięcia pn.:
,,Obsługa geodezyjna i kartograJiczna robót inwesĄlcyjnych i remontowych prowadzonych

przez PWiK ,,WODNIK" Sp. z o.o, w Jeleniej Górze w latach 2016-2017"
Nie otwierać orzed dniem: 14.01.2016 r, sodz 13.00



- Ryszard Karbownik, tel. 757303 563, kom. 5l5 138 68l
ryszard.karbownik@wodnik.net.pl w sprawach techniczno -orgańzacyjnych;

IX.WYKAZZAŁĄCZNIKÓW

Załączniknr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówięnia (SIWZ):
Część I - Instrukcja dla Wykonawców
Częśó II - Wzór umowy
Część III - Opis przedmiotu zamówienia

e-mail

§f, Reionouy dlo WlŃń Fohyaneiyc Wodwiu lX Wy&iolGm@lay Kloilyogo Relmtru Ędouąo
HurBr l(RS: 00001 50045 . Kopilol zokhdowy: 22ó $7 m0 nil
l|lP ól1-02{t4l-ól o RIGON 230ltn80


