
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gornanarew.pl

Turośń Kościelna: Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie
Górnej Narwi realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na:

Dostawie pojemników do segregacji odpadów - 1 kpl. oraz 2 szt. kabin WC w osłonach drewnianych
Numer ogłoszenia: 150032 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, woj. podlaskie, tel. 85 6505138, faks 85 6505138.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gornanarew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi

realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Dostawie pojemników do segregacji odpadów - 1 kpl. oraz 2 szt. kabin WC w

osłonach drewnianych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby realizacji projektu pn. Budowa małej

infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=150032&rok=2014-05-05

1 z 7 2014-05-05 16:04



Priorytet V Ochrona Przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych

(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej: Część 1 - pojemników do segregacji odpadów (1 komplet - 3 sztuki) w ramach

zadania Budowa przystani kajakowej w Narwi gm. Narew (działka nr 587 i 589). Miejsce na odpady należy wyposażyć w komplet 3 koszy na odpady z segregacją na:

plastik, szkło i śmieci organiczne. Pojemniki winny być w różnych kolorach (barwniki bez kadmu i ołowiu) i posiadać stosowne oznaczenia dot. segregowanych

materiałów. Materiał: tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości dające wysoką jakość i wytrzymałość. Materiał winien być odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki

zewnętrzne, kolor nie powinien blaknąć w słońcu. Pojemniki winny być wyposażone w kółka (nie mniejsze niż 180mm) pozwalające na nieuciążliwe przemieszczanie oraz

klapę. Pojemność pojemnika: minimum 110 litrów. Wymiary pojemnika: wysokość: minimum 950mm, szerokość minimum 450mm, głębokość minimum 500 mm.

Pojemniki powinny posiadać certyfikaty i/lub atesty potwierdzające zgodność z aktualnie obowiązującymi normami. Przez aktualnie obowiązujące normy należy rozumieć

zgodnie z art. 30 ustawy Pzp: Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

przenoszące te normy, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przenoszących te normy: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne

systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, a w przypadku ich braku: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie

specyfikacje techniczne. Część 2 - 2 sztuk kabin WC w osłonach drewnianych w ramach zadania Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Góra gmina Krypno

(działka nr 1191). Toalety należy wykonać jako ekologiczne z wkładem z tworzywa sztucznego w obudowie drewnianej o wymiarach 95cm x 85cm x 230cm. Osłonę

kabiny WC należy wykonać z deski o grubości 20mm, dach wykonać z desek o grubości 20mm i pokryć gontem bitumicznym zgodnie z załączonymi poniżej rysunkami.

Konstrukcja winna umożliwiać wykonywanie opróżniania toalet przez odpowiednie służby porządkowe (na podstawie odrębnej umowy). Toalety wraz z osłonami należy

ustawić na wkopanych w ziemię i wypoziomowanych blokach kamiennych i/lub betonowych. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpływem czynników

zewnętrznych poprzez impregnowanie preparatami przeciwko grzybom i pleśni (przeciw korozji biologicznej) wg zaleceń producenta; wskazane - przez impregnację

ciśnieniową. Zamawiający dopuszcza do zastosowania wodorozcieńczalne bądź rozpuszczalnikowe preparaty zabezpieczające oraz uodparniające drewno strugane

przeciwko: grzybom pleśniowym, domowym i owadami, głęboko penetrujące, nie powodujące złuszczeń i pęknięć, nadające się do impregnacji (ciśnieniowej bądź

powierzchniowej), do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta oraz dopuszczone do obrotu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się sformułowanie:

kabina WC, typowa toaleta przenośna, toaleta ekologiczna - należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania przenośne kabiny (toalety) sanitarne (w tym

odpowiednio dla mężczyzn i kobiet) o minimalnym wyposażeniu obejmującym: a) w kabinach (toaletach) dla kobiet: sedes, podajnik na papier toaletowy, zamek

wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte, wieszak na ubranie, system wentylacji kabiny, bezodpływowy zbiornik z wentylacją b) w kabinach (toaletach) dla mężczyzn: sedes,

pisuar, podajnik na papier toaletowy, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte, wieszak na ubranie, system wentylacji kabiny, bezodpływowy zbiornik z wentylacją.

Maksymalne gabaryty kabiny winny być ograniczone wielkością projektowanej osłony na kabiny, a tym samym możliwością wstawienia kabiny do wnętrza osłony oraz
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możliwością obsługi, dlatego też Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów projektowanej osłony drewnianej w przedziale od -5% do +15% (dotyczy tylko wymiarów

zewnętrznych osłony, natomiast konstrukcję należy wykonać z desek o grubości 20mm)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6, 45.21.55.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o

tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w

przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych obydwu stron

umowy, w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy itp. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w

postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gornanarew.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - biuro Stowarzyszenia ul. Lipowa 4 18-106

Turośń Kościelna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2014 godzina 08:00, miejsce: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi -

biuro Stowarzyszenia ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projektu pn. Budowa małej infrastruktury,

służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet V

Ochrona Przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska siedlisk przyrodniczych

(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pojemników do segregacji odpadów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pojemników do segregacji odpadów (1 komplet - 3 sztuki) w ramach zadania Budowa

przystani kajakowej w Narwi gm. Narew (działka nr 587 i 589). Miejsce na odpady należy wyposażyć w komplet 3 koszy na odpady z segregacją na: plastik, szkło i

śmieci organiczne. Pojemniki winny być w różnych kolorach (barwniki bez kadmu i ołowiu) i posiadać stosowne oznaczenia dot. segregowanych materiałów.

Materiał: tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości dające wysoką jakość i wytrzymałość. Materiał winien być odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki

zewnętrzne, kolor nie powinien blaknąć w słońcu. Pojemniki winny być wyposażone w kółka (nie mniejsze niż 180mm) pozwalające na nieuciążliwe

przemieszczanie oraz klapę. Pojemność pojemnika: minimum 110 litrów. Wymiary pojemnika: wysokość: minimum 950mm, szerokość minimum 450mm, głębokość

minimum 500 mm. Pojemniki powinny posiadać certyfikaty i/lub atesty potwierdzające zgodność z aktualnie obowiązującymi normami. Przez aktualnie obowiązujące

normy należy rozumieć zgodnie z art. 30 ustawy Pzp: Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy

międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, a w przypadku ich braku: 1) Polskie Normy; 2)

polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 2 sztuk kabin WC w osłonach drewnianych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 sztuk kabin WC w osłonach drewnianych w ramach zadania Zagospodarowanie

plaży gminnej w miejscowości Góra gmina Krypno (działka nr 1191). Toalety należy wykonać jako ekologiczne z wkładem z tworzywa sztucznego w obudowie

drewnianej o wymiarach 95cm x 85cm x 230cm. Osłonę kabiny WC należy wykonać z deski o grubości 20mm, dach wykonać z desek o grubości 20mm i pokryć

gontem bitumicznym zgodnie z załączonymi poniżej rysunkami. Konstrukcja winna umożliwiać wykonywanie opróżniania toalet przez odpowiednie służby

porządkowe (na podstawie odrębnej umowy). Toalety wraz z osłonami należy ustawić na wkopanych w ziemię i wypoziomowanych blokach kamiennych i/lub

betonowych. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych poprzez impregnowanie preparatami przeciwko grzybom i pleśni

(przeciw korozji biologicznej) wg zaleceń producenta; wskazane - przez impregnację ciśnieniową. Zamawiający dopuszcza do zastosowania wodorozcieńczalne

bądź rozpuszczalnikowe preparaty zabezpieczające oraz uodparniające drewno strugane przeciwko: grzybom pleśniowym, domowym i owadami, głęboko

penetrujące, nie powodujące złuszczeń i pęknięć, nadające się do impregnacji (ciśnieniowej bądź powierzchniowej), do stosowania zgodnie z zaleceniami

producenta oraz dopuszczone do obrotu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się sformułowanie: kabina WC, typowa toaleta przenośna, toaleta

ekologiczna - należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania przenośne kabiny (toalety) sanitarne (w tym odpowiednio dla mężczyzn i kobiet) o

minimalnym wyposażeniu obejmującym: a) w kabinach (toaletach) dla kobiet: - sedes - podajnik na papier toaletowy - zamek wewnętrzny - wskaźnik wolne/zajęte -

wieszak na ubranie - system wentylacji kabiny - bezodpływowy zbiornik z wentylacją b) w kabinach (toaletach) dla mężczyzn: - sedes - pisuar - podajnik na papier

toaletowy - zamek wewnętrzny - wskaźnik wolne/zajęte - wieszak na ubranie - system wentylacji kabiny - bezodpływowy zbiornik z wentylacją. Maksymalne gabaryty

kabiny winny być ograniczone wielkością projektowanej osłony na kabiny, a tym samym możliwością wstawienia kabiny do wnętrza osłony oraz możliwością obsługi,

dlatego też Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów projektowanej osłony drewnianej w przedziale od -5% do +15% (dotyczy tylko wymiarów zewnętrznych

osłony, natomiast konstrukcję należy wykonać z desek o grubości 20mm)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.55.00-2.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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