OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I.

Dane dotyczące Zamawiającego.
Nazwa: Euro-Rama Sp. z o.o.
Siedziba: 37-410 Ulanów, ul. Cmentarna 3
KRS: 0000519960
NIP: 602-013-24-69
REGON: 181140278
Telefon: 15 876 30 16
Fax: 15 876 30 16
E-mail: biuro@euro-rama.pl
Strona internetowa: http://www.euro-rama.pl/

II.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Podstawa prawna przetargu i ogólne informacje.
Postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie przepisów art. 701 - 705 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz „Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku
do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do
uchwały nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14
października 2015 r. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Postępowanie przetargowe dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku
magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną” w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie
produkcji elementów z drewna klejonego przez firmę EURO-RAMA SP.Z O.O.”, który jest
aktualnie przedmiotem procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści
Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały SIWZ wraz
z załącznikami, a także zostanie ogłoszona na stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1) „Zamawiający” – Euro-Rama Sp. z o.o.
2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
3) „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
4) „Ustawa” - z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w punkcie II.2
Ogłoszenia.
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6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
Zamówienia.
III.

Opis przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem postępowania jest rozbudowa budynku magazynowo -produkcyjnego z częścią
socjalną miejscowości Ulanów na działkach ewidencyjnych nr: 2694/2, 592/7, 593/7. Rozbudowa
budynku obejmować będzie następujące zakresy:
• roboty ziemne,
• roboty fundamentowe,
• wykonanie ścian i konstrukcji słupów,
• wykonanie konstrukcji dachu,
• wykonanie pokrycia dachu płytami warstwowymi,
• wykonanie elewacji,
• wykonanie robót wykończeniowych.
2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie Dokumentacji Projektowej (zał. nr 1 do
SIWZ). Dokumentacja Projektowa może służyć Wykonawcy wyłącznie do przygotowania oferty.
Niedopuszczalne jest jej wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu.
3. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się roboty branży elektrycznej i sanitarnej.
4. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z Dokumentacją Projektową.
5. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 45000000-7 Roboty Budowlane
IV.

Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
• rozpoczęcie - po zawarciu umowy,
• zakończenie – nie później niż do 30.09.2016 r. (termin zgłoszenia gotowości do odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia).
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec w uzasadnionych przypadkach
zmianie.
V.

Warunki wykonania zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, Dokumentacją Projektową oraz z zapisami Ogłoszenia, przy
zachowaniu należytej staranności, wymagań sztuki budowlanej i najlepszej praktyki zawodowej.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i ich zgodność Dokumentacją Projektową
i instrukcjami Zamawiającego oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót.
3. Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu przetargu muszą być nowe.
4. Jeżeli w Dokumentacji Projektowej występują wskazania materiałowe na producenta bądź nazwy
własne materiałów, produktów, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i mające na
celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych i jakościowych. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych innych producentów pod
warunkiem, że spełniać one będą co najmniej takie same parametry techniczne, estetyczne
i jakościowe.
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5. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej
zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz okresu gwarancji jakości i rękojmi najpóźniej
w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na zawarcie umowy.
6. Z udziału w ubieganiu się o zamówienie wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 29 „Wytycznych Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których
nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.
VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.

1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość
Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
b) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
wynikającą z realizacji co najmniej następujących zadań:
a) W okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 3 (trzy)
roboty budowlane polegające na budowie obiektu o powierzchni użytkowej co najmniej
500 m2 każda i wartości minimum 800 tys. zł netto każda.
3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
a) Kierownikiem robót budowlanych – posiadający/ca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim
doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od dnia uzyskania
uprawnień), w tym co najmniej na budowie jednego obiektu, o którym mowa w cz. VI ust.
1 pkt 2) lit. a)) Ogłoszenia, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2015 r.
b) Stan zatrudnienia wynosił minimum 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu na dzień 31.12.2015 r.
Jako lata praktyki zawodowej kierownika robót budowlanych będą traktowane, liczone od daty
uzyskania uprawnień budowlanych, lata czynne zawodowo, ustalone na podstawie danych
zawartych w zał. nr 4 d SIWZ (Wykaz osób).
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww.
zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. z 2013 r., poz. 932).
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia, tj.:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800 000 zł
(osiemset tysięcy złotych),
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000 zł
(osiemset tysięcy złotych).
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2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki
Wykonawca spełnił.
3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna), pod warunkiem, że:
1) Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą
pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów - powinno być dołączone do oferty - dotyczy konsorcjum.
2) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z wyznaczonym pełnomocnikiem - dotyczy konsorcjum.
4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej
lub przez ustanowionego pełnomocnika.
5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności
w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania
w realizacji umowy - dotyczy konsorcjum.
6) Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone
w ust. 1 pkt 1).
7) Warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) musi samodzielnie spełniać odrębnie dla każdego
z warunków przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.
8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
9) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed
podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy
regulującej współpracę Wykonawców - członków konsorcjum.
10) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia
warunków przetargu:
1) W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 1) Ogłoszenia:
a) aktualny wydruk z właściwego rejestru - KRS lub CEIDG (pobrany nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
2) W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 2) Ogłoszenia:
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a) wykaz wykonanych robót, o których mowa w cz. VI. ust. 1 pkt 2) Ogłoszenia,
b) dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie robót określonych
w wykazie, o którym mowa w lit. a) powyżej.
3) W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 3) Ogłoszenia:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
b) uprawnienia budowlane osób, o których mowa w lit. a) powyżej,
c) aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
d) oświadczenie, o którym mowa w cz. VII ust. 1 pkt 5 lit. a).
4) W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 4) Ogłoszenia:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
na dzień składania ofert jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
800 000 zł,
b) informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub bezwarunkową zdolność kredytową Wykonawcy
(wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) –
z informacji powinna wyraźnie wynikać konkretna kwota, nie mniejsza niż 800 000 zł.
5) W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 1) - 4) SIWZ:
a) oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej
wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia, dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i znajdowanie się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, a także
o zatrudnieniu kierownika robót budowlanych, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 3) lit. a)
Ogłoszenia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze pracy na dzień
31.12.2015 r. i stanie zatrudnienia wynoszącym minimum 10 osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu na dzień 31.12.2015 r.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i nie może przedłożyć dokumentów wymienionych w ust. 1 - składa ich odpowiedniki
wystawione w terminach określonych w ust. 1, pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału
w przetargu.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w cz. VII albo złożenie ich o niewłaściwej
treści spowoduje odrzucenie oferty.
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VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie.
Zamawiający dopuszcza również przekazanie ww. dokumentów oraz informacji faksem lub pocztą
elektroniczną, pod warunkiem równoczesnego ich pisemnego potwierdzenia (według danych
teleadresowych określonych w cz. I).
2. Osoba do kontaktu: p. Józef Gancarz - Prezes Zarządu.
3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego
przetargu upływa w dniu 06.05.2016 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej określonej w cz. I nie później niż do dnia 12.05.2016 r. Treść odpowiedzi
powinna być uwzględniona przez wszystkich Wykonawców w składanych przez nich ofertach.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść
Warunków przetargu i ogłoszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści niezwłocznie na
swojej stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmiany
oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część
Ogłoszenia.
IX.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych z wymogów.
X.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
imieniem Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. Każda zapisana strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę
i ponumerowana kolejnymi numerami.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
• Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
• Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
• Adnotacja o treści: Oferta w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji inwestycji
pn. „Rozbudowa budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną”.
• Adnotacja o treści: Nie otwierać przed godz. 9:30 w dniu 16.05.2016 r.
5. Wykonawca otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim
oznakowana została oferta, datą i godziną złożenia.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek
lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek
lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert, tj. w dwóch
kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA" lub
„UZUPEŁNIENIE". Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną
zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
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8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek
lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
(Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
12. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
14. Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, pod
rygorem jej odrzucenia.
XI.

Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego określonej w cz. I Ogłoszenia do dnia
16.05.2016 r. do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz. 9:30 w dniu 16.05.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje wykonawców o ilości
złożonych ofert, firmach i adresach wykonawców, a także w zakresie kryteriów wyboru ofert.
Oferenci będą mieć możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem
konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
wystąpi tego typu sytuacja.
3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost
z Dokumentacji przetargowej jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania,
w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu robót stanowiących przedmiot
zamówienia, a w szczególności: koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie
dróg dojazdowych do placu budowy, roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy, koszty
oznakowania robót na czas budowy.
3. Ostateczna cena ryczałtowa określona w ofercie przez Wykonawcę zostanie ustalone na okres
obowiązywania umowy i nie podlega zmianie.
XIII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w złotych.
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XIV. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:
Nr

Opis kryterium

Waga

Sposób przyznania punktacji

Uwagi

Wysokość proponowanej przez
Liczba punktów = ( najniższa cena
70
pkt
Oferenta ceny ryczałtowej za
spośród wszystkich ofert/ cena poda
realizację oferowanych robót netto
w badanej ofercie)*100*70%

1

2

Termin realizacji

Oferowany okres gwarancji i
rękojmi

3

Liczba punktów = ( najkrótszy
Termin realizacji
termin realizacji spośród wszystkich
20 pkt
należy podać w
ofert / termin realizacji z oferty
dniach
)*100*20%
Liczba punktów = (ilość lat
gwarancji badanej oferty/ najwyższa
10 pkt ilość lat gwarancji zaproponowana
spośród wszystkich ofert)
*100*10%

Okres gwarancji
należy podać w
pełnych latach
nie krócej niż 3
lata i nie dłużej
niż 7 lat

2. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę
oferty:
P ( oferta końcowa ) = P(K1) + P(K2) + P(K3)
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem określonym w ust. 1.
XV.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), na
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń
z tytułu gwarancji jakości, na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.
1.

Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami
Ogłoszenia, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie
internetowej (http://www.euro-rama.pl) oraz na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
podając:
• nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, oraz
• nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oraz
ceną oferty.
lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
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2.

Informacje, o których mowa w pkt 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców,
który złożył ofertę.

3.

W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i
termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, z uwzględnieniem
zapisów zawartych w ust. 4. Umowa zostanie zawarta po jej podpisaniu przez Zamawiającego
i Wykonawcę - zgodnie z zaparafowanym wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2.5 do
SIWZ.

4.

Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ofert
tych Wykonawców.
5.
Do zawarcia umowy niezbędne jest dostarczenie przez Wykonawcę następujących dokumentów
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym nie krótszym niż 5 dni roboczych:
a) Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
b) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego po jego uprzednim zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
c) Kopii potwierdzonej za zgodność opłaconej polisy OC dotyczącej Przedmiotu Umowy
o wartości nie mniejszej niż zaoferowana cena.
d) Kopii potwierdzonej za zgodność opłaconej polisy CAR dotyczącej Przedmiotu Umowy
o wartości nie mniejszej niż zaoferowana cena.
6.
W przypadku nie podpisania umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym zgodnie
z zapisami zawartymi w ust. 2 i/lub nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4
w terminie określonym zgodnie z jego z zapisami, Zamawiający może odstąpić od zawierania
umowy z wyłonionym wykonawcą i wybrać następnego w kolejności wykonawcę z uwagi na ilość
uzyskanych punktów.
XVII. Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym Wykonawcy zakresu
zamówienia (robót), które Wykonawca powierzy Podwykonawcom.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w wyniku postępowania przetargowego.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z przedłożonym projektem, stanowiącym załącznik nr 2.5 do
Ogłoszenia. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zapoznać się z projektem umowy oraz
zaparafować każdą jej stronę.
XIX. Pozostałe warunki przetargu.
1.

Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotów kosztów poniesionych na
przygotowanie ofert.

XX.

Załączniki.

Całość dokumentacji związana z niniejszym ogłoszeniem została zamieszczona na stronie internetowej
pod adresem: http://www.euro-rama.pl
Integralną część SIWZ stanowią:
1.
Dokumentacja Projektowa.
2.

Wzory dokumentów składanych przez Wykonawcę składanych w ramach oferty:
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1)
2)

Formularz ofertowy Wykonawcy.
Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy
i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia, dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia i znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, a także o zatrudnieniu kierownika robót
budowlanych, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 3) lit. a) Ogłoszenia na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze pracy na dzień 31.12.2015 r. i stanie zatrudnienia wynoszącym
minimum 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu na
dzień 31.12.2015 r.
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych.
4) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
5) Wzór umowy.
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