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MATERIAŁY
PRZETARGOWE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Instrukcje dla oferenta
Miejscowość: Biały Dunajec.
Obiekt:

Ujęcie wody pitnej na wodociągu w Białym Dunajcu przy. ul.
Skupniowej.

Zadanie: "Wykonanie studni głębinowej wierconej na działce nr ewid.

5198/11 w celu zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego w
Białym Dunajcu Górnym”

pieczęć zamawiającego

podpis i pieczęć imienna

Biały Dunajec, listopad 2018

ZP.271.24.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO
Przedmiot zamówienia:
"Wykonanie studni głębinowej wierconej na działce nr ewid. 5198/11 w celu
zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego w Białym Dunajcu Górnym”
I. Zamawiający
Gmina Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
www.bialydunajec.com.pl
sekretariat@bialydunajec.com.pl
7.30 – 15.30
telefon (0-18) 20-731-97 ; fax (0-18) 20-731-24
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni głębinowej wierconej na wodę pitną wraz z
przyłączem wodociągowym do istniejącego zbiornika na działce nr ewid. 5198/11 w Białym
Dunajcu oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji dokumentacji i badań wody.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. sporządzenie planu ruch zakładu górniczego,
2. wykonanie studni wierconej wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącego zbiornika,
3. montaż pompy głębinowej wraz z niezbędnymi instalacjami,
4. wykonanie pompowania pomiarowego oraz badań wody,
5. sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej,
6. sporządzenie operatu wodno-prawnego dla uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na
pobór wody.
Uwaga: Roboty mają być wykonane zgodnie z decyzją z dnia 21.08.2018r
zatwierdzającą projekt robót geologicznych na wykonanie otworu
poszukiwawczego O-2 za woda zwykła w obrebiue utworów trzeciorzędowych w
celu zaopatrzniea w wode wodociągu gminnego w Białym Dunajcu gm. Biały
Dunajec
Przed złożeniem oferty, wykonawca obowiązkowo musi dokonać wizji w terenie.
III. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2019r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Warunki szczegółowe wymagane od Wykonawców:
1. Niniejsze zamówienie wykonywane jest zgodnie z załączoną decyzją, która była
załącznikiem do SIWZ. Na podstawie decyzji wymagane jest wykonanie planu ruchu na
obszarze górniczym. W tym celu konieczne jest posiadanie odpowiednich osób na
stanowisku:
- Kierownika Zakładu Górniczego,
- Kierownika Dozoru Geologicznego,
- Kierownika wiertni.
oraz odpowiedniej maszyny wiertniczejzgłoszonej w Urzadzie Dozoru Górniczego.
3. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
- wykaz osób wraz z podaniem numerów uprawnień oraz danych maszyny, która będzie
wykonywała odwiert w celu potwierdzenia tych warunków.
- w celu potwierdzenia warunku, że Wykonawca posiadania wiedzę i doświadczenie proszę o
przedłożenie dokumentu potwierdzającego, że firma wykonywała już prace na terenach
górniczych (kserokopia decyzji zatwierdzająca plan ruchu) oraz dokument potwierdzający, że
całość prac została wykonana w sposób należyty (referencje podmiotu na rzecz którego
wykonywany był odwiert).
Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
V. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/ w:
siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sekretariat Urzędu
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego
na w/w adres.
3.3 Oznakowane następująco: "Wykonanie studni głębinowej wierconej na działce nr
ewid. 5198/11 w celu zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego w Białym Dunajcu
Górnym”
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sekretariat
do dnia 2018-12-07 do godz. 15:30.

VII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
------------------------------------------------------------------------| Nazwa kryterium
|Waga |
--------------------------------------------------------------------------|Cena z kryterium 1
| 90 |
--------------------------------------------------------------------------|Cena z kryterium 2
| 10 |
--------------------------------------------------------------------------Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany
jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium 1: Cena za kompleksowe wykonanie studni wraz z jej uruchomeniem
(cena z pkt. nr 1 formularza ofertowego)
Wzór:
C b=C min/C b*90 pkt=
C b - Cena badana
C min. - Cena najniższa
W kryterium 1 można uzyskać max. 90,00 pkt.
Sposób oceny:
Cena najniższa posiada maksymalną ilość punktów, pozostałe
proporcjonalnie do najniższej.
Nazwa kryterium 2: Cena za wykonanie otworu oraz jego likwidacja (cena z pkt. nr 2
formularza ofertowego)
Wzór:
C b=C min/C b*10 pkt=
C b - Cena badana
C min. - Cena najniższa
W kryterium 2 można uzyskać max. 10,00 pkt.
Sposób oceny:
Cena najniższa posiada maksymalną ilość punktów, pozostałe
proporcjonalnie do najniższej.
3. Wynik
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w
skali 100 punktowej (90% kryterium 1, 10% kryterium 2), pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
VII. Załączniki
1) Formularz ofertowy - zał. Nr 1
2) Decyzja z dnia 21.08.2018r.

3) Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego O-2 za woda
zwykła w obrebiue utworów trzeciorzędowych w celu zaopatrzniea w wode
wodociągu gminnego w Białym Dunajcu gm. Biały Dunajec.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podawania
przyczyn.

30.11.2018
...................................................................................
data i podpis Zamawiającego

