Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 01/24/04/2020 na Portalu Ogłoszeń
ARiMR
https://portalogloszen.arimr.gov.pl/
Dane podstawowe
Data i godzina publikacji ogłoszenia:

24.04.2020 08:36:13

Data i godzina wygenerowania raportu:

24.04.2020 08:37:23

Status:

Opublikowane

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Działanie:

/

Nabór:
Koniec terminu składania ofert:

08.05.2020

Termin realizacji zamówienia:

28.08.2020

Rodzaj planowanej inwestycji:
Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji
1. POLSKA, Województwo PODKARPACKIE, Powiat bieszczadzki,Gmina Ustrzyki Dolne (gmina
miejsko-wiejska)

Dane dodatkowe
Opis przedmiotu
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku”
Kody CPV:
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe
45111200-9 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
3A. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1.
Wykonanie płyty skateparku o wymiarach 25,00 x 15,00 m o
nawierzchni betonowej.
2.
Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej szarej.
3.
Dostawa i montaż elementów skateparku:
Lp.
Nazwa urządzenia Ilość
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bank ramp 1 szt.
Funbox z grindboxem 3/1
Quarter pipe 1 szt.
Poręcz prosta 1 szt.
Grindbox 9 + grindbox 1
Ławka 1 szt.
Tablica regulaminowa

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji
Technicznej, którą stanowi załącznik nr 9.
Pomocniczo załączono przedmiar robót jako załącznik nr 7.
Kryteria
Nazwa kryterium: cena, waga: 60
Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji, waga: 40
Opis sposobu
przyznania punktacji

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
a) Cena:
- 60%
b) Długość okresu gwarancji - 40%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych
w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma
największą
łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Sposób przyznawania punktów:
- cena
Cmin
C = ---------- x 60
Cbad.
gdzie:
C
– ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin. – najniższa cena (stawka brutto) spośród wszystkich
podlegających
ocenie ofert
Cbad. – cena (stawka brutto) oferty badanej
Maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma Wykonawca, który poda najniższą
cenę – stawkę brutto.
- długość okresu gwarancji
Gwbad
Gw = ---------- x 40
Gwmax
gdzie:
Gw
– ilość punktów oferty badanej w kryterium długość okresu
gwarancji
Gwbad – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości
spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru robót.
Wykonawca, który udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy – otrzyma 0
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punktów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości,
oferta
będzie podlegała odrzuceniu.
Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości –
60 miesięcy od daty odbioru robót. Wykonawca, który zaoferuje okres
gwarancji jakości licząc od dnia odbioru robót w liczbie miesięcy 60 i
więcej –
otrzyma 40 pkt.
W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości
licząc od daty odbioru robót dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający
do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja
jakość (Gw) przyjmie okres gwarancji (Gw max) jako 60 miesięcy od daty
odbioru robót.
Warunki udziału w
postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.
Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2.
Zdolności technicznej lub zawodowej; w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga,
aby Wykonawcy:
a)
wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, co najmniej dwa zadania, które odpowiadają swoim rodzajem
i wartością robót budowlanych (minimum 100 000,00 zł brutto) zadaniu
stanowiącym przedmiot zamówienia. Za spełniające warunek uważa się
wykonanie dróg, placów lub chodników o powierzchni min. 100,00 m2.
Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na
PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień,
w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.
b)
dysponowali osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi:
1)
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – 1 osoba,
c) posiadali uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający,
określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
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obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy
Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U.
z 2016 r. poz. 65).
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie
niższą niż 100 000,00 zł.
4.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
6.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie
przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i
oświadczenia.
5B. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający odrzuci ofertę:
1.
której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została
złożona przez podmiot:
a)
niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji określonych w zapytaniu ofertowym
b)
powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami,
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:
•
uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
•
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub pełnomocnika;
•
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;
•
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych
osób;
2.
która została złożona po terminie składania ofert określon
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Warunki wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający odrzuci ofertę:
1.
której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została
złożona przez podmiot:
a)
niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji określonych w zapytaniu ofertowym
b)
powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami,
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na: Niedostarczenie
przez Uczestnika zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów lub złożenie ofert nie odpowiadających
ściśle wszystkim warunkom Dokumentacji Zamówienia może prowadzić do
odrzucenia oferty.
•
uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
•
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub pełnomocnika;
•
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;
•
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych
osób;
2.
która została złożona po terminie składania ofert określonym w
zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe
informacje

Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 (Załącznik Nr 2);
2. Ofertę sporządzoną wg wzoru (Załącznika Nr 1).
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców
składających ofertę wspólną.
3.
Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom (Załącznik Nr 3) – w przypadku
powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
4.
Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zawierająca:
a)
określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do
powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT);
b)
jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej
(pkt 11.H3 lit. a) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich
wartości bez kwoty podatku (VAT).
Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest
równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
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podatkowego
w podatku VAT.
5.
Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich
nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami
technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów
(materiałów i urządzeń) opisanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez wykonawcę
– w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń)
równoważnych.
6.
Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność
oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku zaoferowania
zastosowania rozwiązań równoważnych.
7.
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć karty
katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych
– w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń)
lub rozwiązań równoważnych.
8.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej).
9.
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w
przypadku
gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawca - w przypadku osób fizycznych.
11.I Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11H.8 i 11H.9 powinno być
przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez
notariusza.
11.J Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie
spisu
treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie
z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron
oferty.
Pełne informacje na stronie http://www.bip.ustrzykidolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html
Załączniki
 Dokumentacja do zamówienia Skatepark.doc
 załączniki o4.br
 zał. nr 9 Dok.TECHN

Miejsce składania ofert
Województwo:

PODKARPACKIE

Powiat:

bieszczadzki
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Gmina:

Ustrzyki Dolne (gmina miejsko-wiejska)

Miejscowość:

Ustrzyki Dolne

Kod pocztowy:

38-700

Ulica:

29 Listopada

Nr domu:

31

Nr lokalu:
Email:

usk.ustrzyki@gmail.com

Numer FAX:
Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury

Dane Zamawiającego
Imię:

Jacek

Nazwisko:

Kłodowski

Firma:

Gmina Ustrzyki Dolne

Email:

j.klodowski@ustrzyki-dolne.pl

Numer telefonu:

Historia ogłoszenia
Id ogłoszenia
01/24/04/2020
01/24/04/2020

Data edycji
24.04.2020
08:36:13
24.04.2020
08:35:59

Status
Opublikowano
ogłoszenie
Utworzono
ogłoszenie

Zakres zmian
Brak zmian
Brak zmian
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