Numer referencyjny: 01/2018/RZ

WARUNKI ZAMÓWIENIA
(oznaczana dalej jako WZ)
w postępowaniu
z zachowaniem konkurencji
Nazwa zamówienia:

Renowacja zbiornika wodnego małej retencji zlokalizowanego na
działce ewidencyjnej nr 128/1 w miejscowości Pałecznica.
Zamawiający:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy
adres: 32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 10
tel.: 41 38 48 013
www.parafia.palecznica.pl
Zamawiający nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadami konkurencyjności, przejrzystości oraz
równego traktowania, w związku z powyższym procedura oraz zasady będą wzorowane na
przepisach tej ustawy. Wszędzie gdzie została wskazana ustawa należy traktować zapisy
pomocniczo.

Pałecznica, luty 2018 r.
______________________________

CZĘŚĆ I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest renowacja zbiornika wodnego małej retencji zlokalizowanego na
działce ewidencyjnej nr 128/1 w miejscowości Pałecznica.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym
Załącznik A.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45247270-3 – Budowa zbiorników
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej
CZĘŚĆ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie udzielone w trybie rozeznania rynku.
CZĘŚĆ III
PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części
zamówienia. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do WZ – formularz „Oferta”) i podania firm
podwykonawców (o ile są znani).
2. W przypadku jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1
– 2 WZ, będzie obowiązany do realizacji tych części zamówienia za pomocą tych podmiotów.
CZĘŚĆ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno zostać wykonane nie później niż do dnia 14 września 2018 r.
CZĘŚĆ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co
najmniej 1 roboty budowlane polegające na remoncie zbiornika wodnego o powierzchni lustra
wody co najmniej 200 m2.
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o
których mowa w Załączniku 2 pkt 1 do 12.
W odniesieniu do warunków, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, Wykonawca może polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, o których mowa w pkt 1 lub 2

w zakresie na jaki powołuje się na ich zasoby.
CZĘŚĆ VI
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
VI.1. Oświadczenie
1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek
udziału w postępowaniu, o którym mowa w części V pkt 1 WZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik 2 do WZ.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym wykazuje ich spełnianie.
4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w części V pkt 1 WZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
2a do WZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o powiązaniu albo braku powiązania osobowego
lub kapitałowego z Zamawiającym, o którym mowa w Załączniku 2 pkt 12 (Załącznik 2b).
6. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Załączniku 2 pkt 10 (zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik 3 do WZ).
VI.2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający na podstawie oświadczeń uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
CZĘŚĆ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

Z

1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest:
 Ksiądz Bogdan Pasisz, tel./fax (0-41) 38-48-013, w dniach od poniedziałku do piątku w
godz. 10:00 – 14:00.
CZĘŚĆ VIII
INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

CZĘŚĆ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części XII WZ.
CZĘŚĆ X
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca powinien podać:
– cenę jednostkową brutto oferty za cały przedmiot zamówienia,
– podać kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. kosztami
delegacji, dojazdu, czasu pracy w siedzibie Zamawiającego.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XIII WZ).
CZĘŚĆ XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis
albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty
powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do WZ), wpisując
wszystkie informacje w tym cenę i okres gwarancji w odpowiednim miejscu formularza.
3. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć Kosztorys ofertowy.
4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące
ofertę.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w
szczególności więcej niż jednej ceny.
6. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie (oświadczenia), o którym mowa w części VI.1
WZ.
7. Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu
oznaczonym:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy,
32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 10,
Renowacja zbiornika wodnego małej retencji zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr
128/1 w miejscowości Pałecznica
OFERTA, KOSZTORYS OFERTOWY I OŚWIADCZENIA
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

CZĘŚĆ XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy
Kancelaria parafialna mieszcząca się w budynku Plebanii
ul. Św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 10.00, co oznacza że z upływem powyższego
terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy
Kancelaria parafialna mieszcząca się w budynku Plebanii
ul. Św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 10.30,
CZĘŚĆ XIII
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
Kryterium
1) Cena
2) Okres gwarancji

znaczenie
60 %
40 %

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych
wyżej w następujący sposób:


według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
pc = (cm/c)100 pkt,
gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert, zaś c oznacza cenę danej oferty.



według kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
pg = (g/gM)100 pkt
gdzie gM oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we
wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś g oznacza okres gwarancji podany w
ocenianej ofercie. Jeżeli najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji odpowiednio
dla podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż 10 lat,
Zamawiający przyjmie gM = 10 lat. Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie
będzie dłuższy niż 10 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 10
lat (do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w ofercie).

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa:
pc  0,60 + pg  0,40.
Ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów (która zostanie najwyżej oceniona),
będzie ofertą najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą największą
liczbę punktów, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę spośród nich, której cena
będzie najniższa.
CZĘŚĆ XIV
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i
terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany
przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy
(Załącznik 4 do WZ).
CZĘŚĆ XV
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
CZĘŚĆ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Wzór umowy stanowi Załącznik 4 do WZ.
Proboszcz Parafii
Bogdan Pasisz

W załączeniu:
 formularz „Oferta” (Załącznik 1)
 oświadczenia (Załącznik 2, 2a, 2b i 3)
 wzór umowy (Załącznik 4)
 przedmiar robót (Załącznik A)
Pałecznica, dnia 07.02.2018 r.

