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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 78/09/04/2018 na Portalu Ogłoszeń

ARiMR

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe

Data i godzina publikacji ogłoszenia: 10.04.2018 12:02:55

Data i godzina wygenerowania raportu: 10.04.2018 12:03:33

Status: Opublikowane

Rodzaj zamówienia: Usługi

Działanie: /

Nabór:

Koniec terminu składania ofert: 19.04.2018 00:00:00

Termin realizacji zamówienia: 30.05.2019 00:00:00

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo WIELKOPOLSKIE, Powiat obornicki,Gmina Ryczywół (gmina wiejska)

2. POLSKA, Województwo WIELKOPOLSKIE, Powiat obornicki,Gmina Ryczywół (gmina wiejska)

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu

zamówienia

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad Przedsięwzięciem pn:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z

wyposażeniem i remontem budynku w układ  podnoszenia ciśnienia wody.

Zadanie realizowane w formule ”zaprojektuj i wybuduj” w ramach zawartej

dnia 2 lutego br. umowy z wykonawcą. Wartość zawartej umowy: 560 000,00

zł netto + 23% VAT = 688 800,00 zł brutto.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –

nieruchomości poza aglomeracją.

Zadanie realizowane w formule ”zaprojektuj i wybuduj” w ramach podziału na
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trzy odrębne części. Zadanie w trakcie wszczętego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Wartość szacunkowa zamówienia: 2.133.142,73 zł netto + 23% VAT =

2.623.765,56 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem:

1) uczestnictwo Inspektora nadzoru w przekazaniu terenu budowy,

odbiorach robót oraz na każde wezwanie zamawiającego,

2) nadzór merytoryczny i jakościowo - ilościowy wykonywanych robót,

3) sprawdzanie, potwierdzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych

nadzorowanych robót,

4) dokonywanie odbiorów robót,

5) udział Inspektora nadzoru w naradach koordynacyjnych związanych z

realizacją nadzorowanych robót,

6) ciągła współpraca z komórkami organizacyjnymi zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny przedmiot         71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty 71318000-0 inżynieryjne usługi doradcze i

konsultacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się w

załączonym zapytaniu ofertowym.

Kryteria Nazwa kryterium: Cena, waga: 100

Opis sposobu

przyznania punktacji

Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

     najniższa cena brutto z ofert

Pc = ------------------------------------   x  100

                  cena brutto oferty badanej

gdzie: Pc - punkty cena.

Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.
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Warunki udziału w

postępowaniu

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA DANEGO WARUNKU:

O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się wykonawca, który

dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia:

Inspektor nadzoru branży sanitarnej: osoba posiadająca następujące

kwalifikacje:

 uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub

nadzorowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień),

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej:  osoba posiadająca

następujące kwalifikacje:

 uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub

nadzorowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień),

Inspektor nadzoru branży elektrycznej:  osoba posiadająca następujące

kwalifikacje:

 uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych,

 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub

nadzorowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień).

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.

1332 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie

kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

z 2016 r. poz. 65).

Zamawiający dopuszcza łączenie (pełnienie) funkcji, o których mowa w

niniejszym punkcie przez jedną osobę.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ DO OFERTY:

1. Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 zapytania ofertowego).

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
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zapytania ofertowego).

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest

prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dot. złożonej

oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści).

Warunki wykluczenia Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w

zapytaniu ofertowym,

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o

których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, lub

3) został złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu

ofertowym.
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Dodatkowe

informacje

 INFORMACJE DODATKOWE:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o następujące

przepisy prawne:

1) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020,

2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego

2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu

rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot

pomocy oraz pomocy technicznej.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia niniejszego

postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

3. Niezwłocznie po zakończeniu niniejszego postępowania zamawiający

udostępni przez zamieszczenie na stronie internetowej

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz http://pkryczywol.pl/ informację

o wyborze wykonawcy, odrzuceniu wszystkich złożonych ofert albo

niezłożeniu żadnej oferty albo zakończeniu tego postępowania bez wyboru

żądnej z ofert – zgodnie z par. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania

zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

4. Osobą upoważnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z

wykonawcami jest Pan Radosław Szacht

Tel. 517 403 178, r.szacht@pkryczywol.pl

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania 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, z uwzględnieniem podawanych warunków ich

wprowadzenia:

1. Wprowadzenie istotnych zmian do umowy może następować wyłącznie

w granicach określonych w umowie.

2. Każda zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:

1) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT),

2) opisu przedmiotu zamówienia, w tym zmniejszenia lub zwiększenia

zakresu usług,

3) terminu obowiązywania umowy.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3  mogą zostać dokonane, jeżeli

zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:

1) zaistnienie, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą,

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron,



str. 6

Wydruk wykonany przy pomocy Portalu Ogłoszeń ARiMR wersja 2.1.9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie

można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec,

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

3) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi

lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia

umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze

Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości

należytego wykonania umowy,

6) zmiana umowy w zakresie zmniejszenia zakresu usługi jest

dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania

przedmiotu umowy wykonanie części usług objętych dotychczas umową stało

się zbędne,

7) zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu usług jest

dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy jest

niezbędne wykonanie dodatkowych usług  nieobjętych dotychczas tym

przedmiotem umowy, a konieczność ich wykonania powstała na skutek

wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia

umowy, przy czym wykonanie:

a) tych usług jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie

kosztów dla Zamawiającego lub

b) niniejszego przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania tych

usług albo bez wykonania tych usług nie jest możliwe wykonanie przedmiotu

umowy w całości.

5. Nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną

umowy,

2) zmiana danych adresowych, osób reprezentujących strony lub

oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo

prawnego,

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określona w § 2 ust. 2

umowy,

4) zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca

realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej

równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem opisanymi w zapytaniu

ofertowym.
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Załączniki     zapytanie ofertowe.pdf

    zapytanie ofertowe-zał. nr 1-formularz ofertowy.doc

    zapytanie ofertowe-zał. nr 2-wykaz osób.doc

    zapytanie ofertowe-zał. nr 3-wzór umowy.doc

Miejsce składania ofert

Województwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: obornicki

Gmina: Ryczywół (gmina wiejska)

Miejscowość: Ryczywół

Kod pocztowy: 64-630

Ulica: Mickiewicza

Nr domu: 14

Nr lokalu:

Email: r.szacht@pkryczywol.pl

Numer FAX:

Nazwa firmy/osoba kontaktowa: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z

Dane Zamawiającego

Imię:

Nazwisko:

Firma: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z

Email: r.szacht@pkryczywol.pl

Numer telefonu: 517403178

Historia ogłoszenia

Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

78/09/04/2018
10.04.2018

12:02:55

Opublikowano

ogłoszenie
Brak zmian

78/09/04/2018
09.04.2018

14:40:14

Utworzono

ogłoszenie
Brak zmian


