GMINA BRODY
Rynek 2,

68-343 Brody,

tel. 68 3712155,

fax. 68 3712015, REGON:

970770570, NIP: 9282083070, bip.brody.pl

Ogłoszenie '57/08/12/2017' zostało zapisane

SE.271.8a.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na :”nadzór inwestorski dla zadania pn.: Sieć wodociągowa oraz kanalizacja
sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków
dla miejscowości Datyń”.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017r.,
poz. 106).

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Brody
ul. Rynek 2, 68 – 343 Brody
numer telefonu:+ 48 (68) 3712155,numer faksu:+ 48 (68) 3712015
adres strony internetowej: www.bip.brody.pl
NIP: 9282083070; REGON: 970770570
godziny pracy zamawiającego: poniedziałek od 800 do 1600; od wtorku do piątku od
730 do 1530
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Sieć
wodociągowa

oraz

kanalizacja

sanitarna

grawitacyjna

przyłączami i pompowniami ścieków dla miejscowości Datyń.
2) Inwestycja obejmuje budowę:
a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Ø 200 PVC L=959,0m,

i

tłoczna

wraz

z

- Ø 250 PVC L=741,5m,
- Ø160PVC L =7,0m
b) sieci kanalizacji tłocznej
- Ø75PE L=235,0m,
- Ø160PE L=1 024,0m,
c) sieci wodociągowej
- Ø 110PVC L=1 614,0m,
-Ø

90PVC L= 5,0m

d) przyłączy wodociągowych – 50szt
- Ø 40PE L= 116,0m,
- Ø 32PE L= 1 083,0m,
e) 3 przepompownie ścieków,
f) 1 przydomowej oczyszczalni ścieków.
g) przyłączy kanalizacyjnych szt. 49 - do granicy działki
- Ø 160PVC L= 468,0m
- Ø 200PVC L = 168,0m
3) Szczegółowy zakres jaki obejmuje budowa określają dokumentacje techniczne do
wglądu u Zamawiającego.
Planowany czas realizacji inwestycji 12.2017r. – 09.2018r.
Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonywanie obowiązków inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.
1332).
W

ramach

niniejszego

zamówienia

Wykonawca

będzie

zobowiązany

w

szczególności do:
1) Przybycia na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i
Wykonawcy robót objętych nadzorem
2)

Udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót

3) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robót wyrobów

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo

budowlane,
4) Sprawdzenia

i

odbioru

robót

budowlanych

ulegających

zakryciu

lub

zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i
urządzeń technicznych oraz przygotowaniu i udziale w czynnościach odbioru
gotowych elementów lub zrealizowanych etapów budowy potwierdzonych
stosownym protokołem

5) Wydawania kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych pisemnie wpisem do
dziennika

budowy

robót,

dotyczących

usunięcia

nieprawidłowości

lub

zagrożeń, jak też dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót
6) Potwierdzenie ilości i jakości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
7) Udziału w naradach na budowie.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolność zawodowa
Wykonawca musi dysponować inspektorem nadzoru posiadającym
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
W

zakresie

określonych

uprawnień

budowlanych

dopuszcza

się

odpowiadające im:
- ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
- uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom

państw

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65)
2) zdolność techniczna,
a) doświadczenie
Wykonawca musi wykazać się co najmniej jednym nadzorem inwestorskim
zrealizowanym/ prowadzonym w ostatnich 36 miesiącach (decyduje data
zakończonego nadzoru) przed upływem terminu składania ofert, w zakres
którego wchodziła budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości:
- sieć wodociągowa 1500,0m
- sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna 1200,0m

- przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe 1200,0m.
Zamawiający dopuszcza sumowanie max dwóch zadań celem uzyskania
wymaganych warunków zadań.
4. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

najkorzystniejszej.
Oferty oceniane będą według kryteriów i ich wag (znaczenia):
4.1. Cena oferty „C”
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta
proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia,
pozostałe

oferty

uzyskają

odpowiednio

mniejszą

liczbę

punktów

(po

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005pkt
pomija się, a końcówki 0.005pky i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po
przeliczeniu według wzoru:
Cmin
„C” = ---------------------- x 100 pkt x 60%

C bad
Gdzie: Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł);
C

bad

– cena badanej oferty (zł);

60% - waga kryterium „C”
Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do
dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60
pkt.
4.2. Doświadczenie Wykonawcy „D”
Doświadczenie

Wykonawcy

oceniane

będzie

na

podstawie

ilości

nadzorowanych i okresie 60 miesięcy (decyduje data zakończonego
nadzoru) przed upływem terminu składania ofert, zadań w zakres których
– dla każdego pojedynczego zadania wchodziła budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej o długości:
- sieć wodociągowa 1500,0m
- sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna 1200,0m
- przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe 1200,0m.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
1 zadanie

- 0 punktów (wymóg obligatoryjny)

2-3 zadania

- 10 punktów

4 i więcej zadań- 30 punktów

Uwaga : maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 30 pkt.
Do oferty należy dołączyć wypełniony zał. Nr 3 oraz dołączyć referencje
potwierdzające wykonanie zadań.
4.3. Czas reakcji- czas przyjazdu na wezwanie Zamawiającego „R”
W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za niezwłoczny
termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę od momentu
wezwania przez Zamawiającego.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
do 2 godzin – 10pkt
od 2 do 24 godzin – 5 pkt
powyżej 24 godzin – 0 pkt
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 10 pkt.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie – zał. nr 4.
Za najkorzystniejsza ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość
punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów
wymienionych w pkt.4 oceny ofert. Ostateczna ilość punktów

(P) każdej z

ocenianych ofert stanowić będzie sumę punktów przyznanych w trzech kryteriach,
zgodnie ze wzorem:
P= C+D+R
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert otrzymało taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Odrzucenie oferty

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 w sprawie
wyboru przez beneficjenta Wykonawcy danego zadania ujętego w
zestawieniu

rzeczowo-finansowym

operacji

określonych

w

zapytaniu ofertowym
b) Powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami , o
których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 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.

Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu
ofertowym.

4.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo ze została przez podmiot powiązany
osobowo lub kapitałowo z osobą , o której mowa w art. 43a ust. 4
ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji.

5.

W przypadku, o którym mowa w art. 57h ust. 3 przepisu ust. 1 pkt 2 lit.b nie
stosuje się. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu również,
jeżeli czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonała osoba
podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579) chyba, że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym
postępowaniu oi udzielenie zamówienia publicznego.

6.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu wymienionych w pkt. 3.

6. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany oferta przez 30 dni.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi
być czytelna.
3) Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1)
4) Poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
5) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób
gwarantujący

zachowanie

poufności

jej

treści

oraz

zabezpieczającej

jej

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6) Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany w pkt.1 Zapytania ofertowego, opatrzone nazwą i adresem
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta przetargowa

Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Sieć wodociągowa oraz
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i
pompowniami ścieków dla miejscowości Datyń”.
Numer postępowania:SE.271.8a.2017
Nie otwierać przed 8 grudnia 2017r. godz. 9:00
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z wymienionych informacji, np.
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w
przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć/ dostarczyć w siedzibie Zamawiającego na adres podany w
pkt.1 Zapytania ofertowego w terminie do dnia 18 grudnia 2017r. godz. 9:00
9. Inne informacje
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa,
której wzór stanowi zał. Nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z
ofert.
4. Do udzielania wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniony jest
Wojciech Gwoździński.
10.. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wykaz zrealizowanych zadań dot. Warunku udziału w postępowaniu- „Zdolności
technicznej
3. Wykaz zrealizowanych zadań dot. kryterium – „Doświadczenie Wykonawcy”
4. Oświadczenie dot. kryterium – Czas reakcji – czas przyjazdu Inspektora na
wezwanie Zamawiającego”
5. Wzór umowy

