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Podgląd ogłoszenia
Ogłoszenie 94/17/10/2017
Dane podstawowe
Status *
Nowe

Rodzaj zamówienia *
Roboty budowlane

Działanie *
/

Nabór
Brak danych.

Koniec terminu składania ofert
2017-11-03

Termin realizacji zamówienia
2018-04-06

Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.

Branża
Brak danych.

Lokalizacja planowanej inwestycji
Województwo
PODLASKIE

Powiat
augustowski

Gmina
Bargłów Kościelny (gmina wiejska)
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Dane dodatkowe
Opis przedmiotu zamówienia *
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje między innymi: 1) przebudowę i nadbudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody, 2)
termomodernizację istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody, 3) budowę studzienek buforowych –
obiekty podziemne, 4) budowę fundamentów w celu montażu: - zewnętrznego zbiornika wody czystej o
poj. 150 m3, - zewnętrznego agregatu prądotwórczego, 5) rozbudowę istniejącego ciągu
technologicznego uzdatniania wody, 6) remont studni ujęcia Sw-1 wraz z budową skarpy i opaski, 7)
budowę ogrodzenia dookoła studni ujęcia Sw-1, 8) budowę nawierzchni utwardzonej, wraz z
zagospodarowaniem terenu, z niezbędnymi instalacjami i przyłączami zapewniającymi eksploatację
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, 9) budowę elektrowni fotowoltaicznej na dachu budynku, 10)
przebudowę 10 sztuk przepompowni kanalizacji sanitarnej w zakresie całkowitej wymiany wyposażenia,
uszczelnienia zbiornika, wymiany systemu sterowania. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja
projektowo-techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ.
Kryteria
Kryterium

Waga

Cena

60

Termin realizacji zamówienia

40

Inne kryteria
Brak danych.
Opis sposobu przyznania punktacji
Zgodnie z załącznikiem (cz. XIX SIWZ )
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VII SIWZ oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu: Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 robotę
budowlaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, których rodzaj, wartość prac zbliżona jest z
robotami dla niniejszego zamówienia, tj. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,
remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.
Warunki wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych
Dodatkowe informacje
Ze względu na ograniczenia techniczne, szczegółowe informacje dot. zamówienia (w tym dokumentacja
projektowa) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.barglow.dt.pl,
http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl
Załączniki
Nazwa pliku
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Miejsce składania ofert
Imię

Nazwisko

Firma
Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Numer telefonu
876424011

Numer FAX
876424562

Email
przetargi@barglow.dt.pl

Województwo *
PODLASKIE

Powiat *
augustowski

Gmina *
Bargłów Kościelny (gmina wiejska)

Miejscowość *
Bargłów Kościelny

Kod pocztowy *
16-320

Ulica
Augustowska

Nr domu
47

Nr lokalu
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