
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:

Oznakowanie szlaku wodnego Doliną Górnej Narwi - część I
Numer ogłoszenia: 252160 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

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: Oznakowanie szlaku wodnego Doliną Górnej Narwi - część I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

i montaż na potrzeby realizacji projektu pn. Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów

chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko - 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: w ramach realizacji zadania Oznakowanie szlaku wodnego Doliną

Górnej Narwi - część I - 14 szt. szlabanów drewnianych oraz znaków zakazu wjazdu. Wykonawca zobowiązany

będzie do zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu (trwałe związanie z gruntem) szlabanów drewnianych

w miejscu zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu inwestycji tj. w Tarnopolu w gminie Narewka -

działka 364 w Nowej Łuce w gminie Narewka - działka nr 1039/4 w Lewkowie Starym w gminie Narewka - działka

nr 408/8 w Bernackim Moście w gminie Narewka - działka nr 111/4 w Siemianówce w gminie Narewka - działka nr

4/4 w Siemianówce w gminie Narewka - działka 139/1 w Narewce w gminie Narewka - działka 479/2 w Turośni
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Dolnej w gminie Turośń Kościelna - działka nr 547 i/lub część działki nr 114/2 w miejscowości Zawady w gminie

Turośń Kościelna - działka nr 93/4 w miejscowości Topilec w gminie Turośń Kościelna - działka nr 159 w Śliwnie

w gminie Choroszcz - działka nr 136/9 w Surażu w gminie Suraż - działka nr 269/7 i/lub 269/8 i/lub 269/9 i/lub

269/10 i/lub 269/11 i/lub 269/12 i/lub 269/13 i/lub 269/14 i/lub 270/2 i/lub 270/3 i/lub 270/4 i/lub 270/5 i/lub 270/6 w

miejscowości Góra w gminie Krypno - działka nr 1191 w Narwi w gminie Narew - działka nr 587 i/lub 589 Długość

projektowanych szlabanów zawiera się w przedziale od 200 do 500 cm. Zamawiający zastrzega, że minimum 2

szlabany winny posiadać pełną funkcjonalność otwierania i zamykania (np. możliwość pozostawienia szlabanu w

pozycji otwartej bez potrzeby jego nadzorowania w danym położeniu, bez obawy przed jego

samoistnym/samoczynnym zamknięciem (w tym pod wpływem czynników atmosferycznych)). 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. Zamawiający

dopuszcza możliwość montażu znaków zakazu wjazdu na szlabanach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.13.00-8, 34.99.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

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
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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

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

Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 5 do SIWZ. 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

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Górnej

Narwi ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2014

godzina 08:00, miejsce: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 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: Projekt 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
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