isuołę ckie Przedsi ę biorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

raI. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
tel.fax. (0-29) 760-32-61
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Okresowe przegl ądy obiektów budowlanych za rok 2013

:dmiot zamówienia podzielono na dwa pakiety:
Pakiet I .....Wykonanie namiarów ochrony przeciwpora żeniOwej, rezystancji izolacji, wy łą czników
ro2nicowopr ądowychi ochrony odgromowej.
Pakiet II - Dokonanie wpisów w ksi ąż kach obiektu budowlanego
Termin wykonania zamówienia:
Pakiet
1. miesiac od dnia podpisania umowy
Pakiet IX
7 miesiace od dnia podpisania umowy
Wykonawca ubiegaj ący si ę o zamówienie musi spe ł nia ć ni żej wymienione warunki
udziału w postę powaniu:
./ posiaciac uprawnienia do wykonywania dzia ł alności 111,5 czynno ści obj ętych niniejszym
aamowienienr, je żeli ustawy nak ładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnien i nie podlega ć
wykluczeniu na zasadach przyj ę tych w § 1.6 Regi,/am,"u, p,zepmwacL;-"-7n/D J."t:V"tJRaa V
(/(127P/a/ua zariior•niDr; OPW/A .o n o. o.
2) wykanac, no dysponuje osobami, które b ędą uczestniczy ć w realizacji zamówienia,
oonaclajacymi uprawnienia:
- dla pakietu I uprawnienia wymagane przy wykonywaniu dozoru naci eksploatacjp
urząd/e
D
instalacir oraz sieci elektrycznych uprawnienia SEP gr. I
dla pakietu H
uprawnienia budowlane w specjaln..... ko....ikĘyjpQ..
luiowlar rej wydane na
poclstawk obecnie obowi ązuj ących przepisów prawa lub odpowiadaj ą ce im wanno
uprawnkrnia budowlane, które zosta ł y wydane na podstawie wnsriiej
obowi ązuj ących przepisów lub uprawnienia wed ł ug przepisów kraju ich uzynkania,
uprawniaj ą ce cło dokonania wpisów w ksi ąż kach obiektów w zakresie obj ętym
niniejs:yni namówieniem.
upr a" Jnlnnia budowlane w
rjalnoscr instalacyjnej w Liki e in sina inc talaji I
urnnŁdze ń ciepinych, wę ntylacyjnyc........ga .o.wy.ch,. wpjprągęwych i ka naliz.acyjnych
\yydane na podstawie obecnie obowi ązuj ących przepisów prawa lub odpowiadaj ą ce
im wa;ne uprawnienia budowlane, które zosta ły wydane in podstawie wcze ś niej
obowi ą zuj ących przepisów lub uprawnienia wed ł ug przepisów kraju cli uzyskania,
riprawiriajaco do dokonania wpisów w ksi ąż kach obiektów w nakreDe obj ętym
niniejsnyn namówieniem.

Wykonawca ubiegaj ący się o zamówienie musi za łączy( do oferty ni żej wymagane
dokumenty:
a)
b)

Druk OFERTA sporz ądzony wed ł ug załącznika nr 1 cł o Warunków Zamówienia.
Wype ł niony Formularz cenowy sporz ądzony wed ł ug załącznika nr 2, 3, do Warunków
Zamówienia (w nale ż ności od tego, na który pakiet Wykonawca skiacia ofert ę )
Formularz cenowy nale ży sporządzi ć ściś le wg wzoru druku za łą czonepo prnn
Zamawiaj ącego. Spory ądzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie of( , rty.

c) Ąktualoy odpis z wiaciwegojęjęgru /ubz centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu cł o rejestru In!,
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw c ło wykluczenia w oparciu o j 16, rnLd
Regulaminu pineprowadzania przetargów i udzielania zamówie ń w Ostro łęckirri

H :cJsi ę biorsHyH Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przedstawiaj ące aktualny Hn Hk1yczny
prawny (wystawione nie wcze ś niej ni ż 6 miesi ęcy przed terminem sk ł adania ofert).
W przypadku skFadania oferty przez podmioty wyst ę puj ą ce wspólnie, wł a ściwe dokumenty
muszą być Ho żone orzez ka żdy podmiot.
cedsiębio," wystę pujący, jako spó ł ka cywilna zobowi ązani s ą do za łączenia umowy spół ki
cywilnej.
zgodno ść /
d) Pei no moenictwo cł o podpisania oferty (orygina ł lub kopia poswiadczone
oryginalem przez pe ł nomocnictwa) i składania ewentualnych wyja ś nie ń
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udzia łu w postępowaniu sporządzone wecl ł t.ig
załącznika nr 4 do Warunków Zamówienia.
f \Vyknz osób ktore będ ą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia „ sporz ądzony wed ł ug
za łącznika nr 5,6 cł o warunków zamówienia. Do wykazu nale2y za łączyć kopie wyniaganych
uprawnie ń .

MIEJSCE TERMIN SK ŁADANIA OFERT
Termin skiadania ofert up ływa dnia 27.09.2013r. do godz9.00.

TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Termin zwi ą zania ofert ą wynosi 30 dni.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2013r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiajzceqo, w sali
konferencyjnej Ni- tO w Ostro łęce, przy ul. Kurpiowskiej 21., Budynek A, r pi ętro.

KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena - waga 100%
Warunki Z mówienia mozna pobra ć bezpoś rednio ze strony

Ostro łę ka, dnia ?0.09.2-01.31 - ,

ki

