Okonek, dnia 09.05.2017

ZNMR Okonek Sp. z o.o.
ul. Lipowa 45
64-965 OKONEK

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014
– 2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, postępowanie o
udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa hali śrutowo – lakierniczej przewidzianej do realizacji w obrębie
ewidencyjnym 0139 Okonek w jednostce ewidencyjnej 303105_4 miasto Okonek,
wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przyłączem kanalizacji deszczowej do realizacji
na działce nr. ew. 310.
Kod CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych
Postępowanie prowadzonej jest w języku polskim.
Ogłoszenie o konkursie
Zamawiającego:
http://www.znmrokonek.pl

umieszczone

zostało

na

stronie

internetowej

I. ZAMAWIAJĄCY
ZNMR Okonek Sp. z o.o.
ul. Lipowa 45
64-955 OKONEK
NIP 767-162-17-67
Tel. 067 266 90 50
Reprezentowany przez Bernadeta Pluwak - Prokurent
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali śrutowo – lakierniczej z niezbędną
infrastrukturą i przyłączem kanalizacji deszczowej w Okonku na podstawie
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i kosztorysu ślepego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z realizacją zadania w zakresie
zgodnym z dokumentacją projektową w branżach:








branża architektoniczna i zagospodarowanie terenu
branża drogowa
branża elektryczna
branża konstrukcyjna - PB
branża konstrukcyjna – Wykonawczy
branża sanitarna
projekt rozbiórki

Dokumentacja techniczna – projektowa do wglądu w siedzibie firmy lub w postaci
elektronicznej wysyłana podmiotom zainteresowanym chęcią udziału w konkursie, po
wcześniejszym zgłoszeniu i wiadomości e-mail na adres budowa@znmrokonek.pl

Oferty należy wycenić kosztorysem ofertowym na podstawie: kosztorysu ślepego i
dokumentacji projektowej.

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:

a) terminowo regulują zobowiązania z tytuły podatków oraz ubezpieczeń
społecznych:
Opis spełnienia warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie, iż nie
zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:


aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem
podatków



aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Oferent nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

b) posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia
Opis spełnienia warunku
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzające, że wykonał obiekty przemysłowe o wartości obiektu przekraczającej
2.000.000 zł netto w okresie 2 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie (brany jest pod
uwagę termin zakończenia realizacji referencyjnych prac.
Oferent zobowiązany jest przedłożyć referencje od klienta/ów dotyczące
kontraktu/ów lub protokół/y podpisane przez klienta i Oferenta wskazujących na
jakość wykonywanych usług.

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
Opis spełnienia warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował:


osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i należącym do
właściwej izby samorządu zawodowego lub legitymującą się usprawnieniami
zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej z dnia 18.03.2008



osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych i należącym do właściwej izby
samorządu zawodowego lub legitymującą się uprawnieniami zagranicznymi
równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
art. 12a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia
18.03.2008



osobą posiadająca uprawnienia budowlanego do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i należącym do
właściwej izby samorządu zawodowego lub legitymującą się uprawnieniami
zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej z dnia 18.03.2008



osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i należącym do właściwej izby samorządu
zawodowego
lub
legitymującą
się
uprawnieniami
zagranicznymi
równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
art. 12a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia
18.03.2008

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia
Opis spełnienia warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że


osiągnął przychody ze sprzedaży w roku 2016 w kwocie co najmniej
2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Oferent
zobowiązany jest dołączyć sprawozdanie finansowe albo jego część (co
najmniej rachunek zysków i strat, bilans lub PIT) a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również
opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inne
dokumenty określające obroty



posiada zdolność kredytową lub środki finansowe o łącznej wartości nie
mniejszej niż 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Należy przedłożyć oświadczenie podpisane przez Oferenta.

Wraz z oświadczeniem Oferent zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
składania ofert.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: luty 2018

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent sporządzi ofertę na wykonanie zadania na podstawie dokumentów
przekazanych przez Zamawiającego: dokumentacji projektowej i kosztorysu ślepego.
Oferta powinna zawierać:


Cenę za wykonanie zadania w wartości netto i brutto



Proponowany przez Oferenta sposób płatności



Termin realizacji zadania



Okres udzielonej przez oferenta gwarancji na obiekt instalacje



Okres udzielonej przez oferenta gwarancji na instalacje



wszystkie dokumenty wykazane w punkcie IV

Oferta powinna być:


Opatrzona pieczątką firmową



Posiadać datę sporządzenia



Zawierać adres lub siedzibę Oferenta, nr. tel. kontaktowego, numer NIP



Podpisana w sposób czytelny przez Oferenta

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty polskiej, kuriera lub
dostarczona osobiście do siedziby firmy Zamawiającego, poczty elektronicznej na
adres budowa@znmrokonek.pl, do dnia 12.06.2017.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.06.2017 o godz. 14:00.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem
swojej strony internetowej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.znmrokonek.pl

VII. OCENA OFERT
Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty przygotowane zgodnie z warunkami
określonymi w pkt. V.
Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do ofert. Brak
złożenia wyjaśnień w wymaganym terminie skutkować będzie odrzuceniem ofert.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert spełniających wszystkie
warunki formalne postawione w Ogłoszeniu o przetargu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:


Cena oferty,



Termin realizacji



Okres gwarancji na obiekt



Okres gwarancji na prace instalacyjne

Ranking ofert przy uwzględnieniu
następującego wzoru:

ww.

kryteriów

ustalony

będzie

według

Kryterium – cena oferty
Waga kryterium – 0,75
Wzór Kc = najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert / cena badanej oferty x
waga kryterium x 100
Sposób oceny: wg liczy uzyskanych punktów (maks. 75 punktów).

Kryterium – Termin realizacji
Waga kryterium – 0,05
Wzór Kt = termin realizacji badanej oferty w dniach / najkrótszy termin realizacji
spośród rozpatrywanych ofert w dniach x waga kryterium x 100 (maks. 5 punktów).

Kryterium – okres gwarancji na obiekt i instalacje
Waga kryterium – 0,2
Wzór Kgo = okres gwarancji na obiekt badanej oferty w dniach / najdłuższy okres
gwarancji spośród rozpatrywanych ofert w dniach x waga kryterium x 100 (maks. 20
punktów).

Sposób oceny ofert łącznie: wg liczby uzyskanych punktów (maks. 100 punktów).
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie podpisania przez wybranego
oferenta umowy w terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o wyniku
przetargu wybrana oferta zostanie odrzucona. Zamawiający może zaprosić do
podpisania umowy oferenta, którego oferta uzyskała następną w kolejności ilość
punktów. Zaproszony kolejny oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w
terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o wyborze.
Zamawiający powiadomi na piśmie uczestników przetargu o wyniku przetargu albo
jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 696105417 Zdzisław Kolas –
inspektor nadzoru ze strony Inwestora
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami/podmiotami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych
programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta,pełnomocnika,
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub

powinowactwa drugiego stopnia
przysposobienia, opieki lub kurateli.

w

linii

bocznej

lub

w

stosunku

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiającego z tytułu złożenia, przyjęcia lub odrzucenia oferty.
Zamawiający, bez podania przyczyny i konsekwencji finansowych wobec Oferentów,
może przedłużyć Termin składania ofert.
Zamawiający, bez podania przyczyny i konsekwencji finansowych wobec Oferentów
w uzasadnionych przypadkach może zmienić warunki konkursu w trakcie jego
trwania.
Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i
nie rozstrzygnąć przedmiotowego postępowania ofertowego. Unieważnienie
postępowania może nastąpić w szczególności, gdy:
 cena złożonych ofert jest wyższa od wartości przewidzianej przez
Zamawiającego na realizację zamówienia
Zamawiający nie ma obowiązku podawać do publicznej wiadomości przyczyny
zmiany warunków konkursu lub unieważnienia konkursu.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami/podmiotami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych
programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

