
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

16-05-2018

Termin składania ofert

01-06-2018

Numer ogłoszenia

1109899

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie
poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem
Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). Koperta (opakowanie) powinna zawierać także następujący opis: Oferta na „Wykonanie remontu pokrycia dachu Kościoła p.w. Św. Wojciecha w Świerkach. w ramach
projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych
ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”, nie otwierać do 01.06.2018 roku, godzina 11.00.
2.Oferta może być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Urząd Gminy Cedry Wielkie, pokój nr 17 (sekretariat)
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
w terminie nie później niż do dnia 01.06.2018 roku do godz. 11:00
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana przy pomocy komputera, maszyny do pisania bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
7.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączników do nich.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Faczyński, fax. 58 683-61-66,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu pokrycia dachu Kościoła p.w. Św. Wojciecha w Świerkach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: malborski Miejscowość: Świerki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remont pokrycia dachu w kościele p. w. Św. Wojciecha w Świerkach

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pokrycia dachu w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Świerkach.
Obiekt zlokalizowany jest na terenie działki nr ewid. 13, obr. Świerki, w Świerkach (gmina Nowy Staw). Budynek kościoła jest budynkiem objętym ścisłą ochroną konserwatorską- obiekt wpisany do Rejestru
Zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 713 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 17.11.1974 r., obecnie pod nr 813.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do ogłoszenia "Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia".

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne - 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budynków - 45210000-2
Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 45300000-0

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy nie później niż do 31.10.2018r

Załączniki

Informacja - projekt budowlany
Przedmiar robót
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
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Załączniki w wersji edytowalnej

Pytania i wyjaśnienia

Informacja o Zamawiającym

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Za wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który:
Wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na remoncie dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków na kwotę minimalną 250 000 zł brutto każda.
W celu oceny spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykazu robót budowlanych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna takiego, który dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia:
a. Kierownik Budowy - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co
najmniej dwa razy funkcję Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji budowlanych, każda o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto
b. Kierownik Robót konserwatorskich - minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwa razy funkcję kierownika robót konserwatorskich przy realizacji co najmniej dwóch
zakończonych inwestycji budowlanych, każda o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto
Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac.

UWAGA:
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r.,poz. 65 z późn. zm.).
W celu oceny spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykazu osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada (dotyczy wszystkich części zamówienia):
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
c) wykaz osób, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 ogłoszenia,
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego) – wg załącznika 5 do ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryterium – Cena
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 60 %
2) Kryterium – Gwarancja
Przez „gwarancję” należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (liczony w miesiącach), licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Maksymalny
okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, punkty przyznane ofercie w tym kryterium zostaną obliczone jak dla okresu 60 miesięcy.
Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie ilości miesięcy podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym - waga 40 %

2.Wybór oferty najkorzystniejszej, zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) Kryterium „Cena” – 60%
W przypadku kryterium "Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
cena Pc = ----------- x 60% * 100 pkt
C
gdzie:
Pc Liczba punktów za cenę podaną w ofercie
C min Najniższa z cena w podanych ofertach
C Cena podana w badanej ofercie

2) Kryterium „gwarancja” – 40%
Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za zaoferowanie następujących terminów gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia:
36 miesięcy – 0 pkt
37 miesięcy – 1 pkt
38 miesięcy – 2 pkt
39 miesięcy – 3 pkt
40 miesięcy – 4 pkt
41 miesięcy – 6 pkt
42 miesiące – 8 pkt
43 miesiące – 10 pkt
44 miesiące – 12 pkt
45 miesiące – 14 pkt
46 miesięcy – 16 pkt
47 miesięcy – 18 pkt
48 miesięcy - 20 pkt
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49 miesięcy – 22 pkt
50 miesięcy – 24 pkt
51 miesięcy – 26 pkt
52 miesiące – 28 pkt
53 miesiące – 30 pkt
54 miesiące - 32 pkt
55 miesięcy – 34 pkt
56 miesięcy – 36 pkt
57 miesięcy – 37 pkt
58 miesięcy – 38 pkt
59 miesięcy – 39 pkt
60 miesięcy – 40 pkt

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
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.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA CEDRY WIELKIE

Adres

M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

pomorskie , gdański

Numer telefonu

586922038

Fax

586836166

NIP

5931910037

Tytuł projektu

Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną
konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław

Numer projektu

RPPM.08.03.00-22-0018/15-00
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