
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

24-01-2018

Termin składania ofert

08-02-2018

Numer ogłoszenia

378

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 08.02.2018 r.

do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2018 r., o godzinie 12.15 w siedzibie GZGK Sp. z o.o.

w Chojnicach, ul Drzymały 14.

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie (lub innym, spełniającym te warunki opakowaniu) w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice.

Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy.

Oferta –dla zadania pn. „„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice-etap II”

Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią S6, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej na odcinku drogi 2624G od ul. Wzgórze w kierunku drogi krajowej 212 w miejscowości

Charzykowy*

Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na odcinku drogi 2628G Charzykowy- Chojniczki w miejscowości Charzykowy *

*niepotrzebne skreślić

Nie otwierać przed 08 lutego 2018 r. do godz. 12:15

Uwaga :

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Mączyński, Mariusz Starczewski, Dariusz Brzeziński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 52 397 24 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II”- w ramach którego wykonany

zostanie następujący zakres rzeczowy:

Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią S6, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej na odcinku drogi 2624G od ul. Wzgórze w kierunku drogi krajowej 212 w miejscowości Charzykowy

Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na odcinku drogi 2628G Charzykowy- Chojniczki w miejscowości Charzykowy

Dokumentacja przetargowa dostępna na stronie: www.gzgk.chojnice.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: chojnicki Miejscowość: Charzykowy gmina Chojnice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice-etap II" jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego

systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Chojnice, w miejscowości położonej na terenie Charzykowy

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II”- w ramach którego wykonany

zostanie następujący zakres rzeczowy:

Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią S6, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej na odcinku drogi 2624G od ul. Wzgórze w kierunku drogi krajowej 212 w miejscowości Charzykowy

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy ø300PP, ø400PP, ø500PP, ø710PEHD

Obejmujące węzły: B25 - B45, B25 - B26a, B25 - B78, B29 - B90, B30 - B92, B34 - B95,

B38 - B38a, B40 - kr10 , B25 - C65 istn. o łącznej długości 943,61 m wraz z przykanalikami do wpustów

deszczowych ø200 PP o łącznej długości 346,5 m.

Zamawiający informuje, że odcinek B25-C65 istn. ø400PP nie jest objęty decyzją o pozwoleniu na budowę. Dla powyższego odcinka procedura zgłoszenia robót budowlanych jest w toku, a Zamawiający będzie

dysponował tym zgłoszeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

2. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy ø200 PCV od obejmująca węzły: S6 - M1, M1 - M12,

b29 - b41 - kr5, b30 - C1, b34 - b48 o łącznej długości 611,5 m wraz z przykanalikami o średnicy ø160 PCV

o łącznej długości 89 m.

3. Budowa tłoczni ścieków S6 o wydajności 27 m3/h i wysokości podnoszenia 8,8 SW wraz z rurociągiem

tłocznym z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicy ø110x6,6 PE SDR17 PN10 od węzła S6 do kr5 o

łącznej długości 266 m.
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4. Budowa sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach ø90x5,4, ø110x6,6

PE SDR17 PN10 obejmująca węzły: S6-V264-V269, V277-V291, V282-V296, V266-u44, u39-u37(odc.),

V185-V189, V275-V20b(odc.) o łącznej długości 462,70 mb wraz z przyłączami PE32

o łącznej długości 23 m.

Część II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na odcinku drogi 2628G Charzykowy- Chojniczki w miejscowości Charzykowy

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy ø300PP, ø400PP

obejmująca węzły: D26-D2a-D2b(odc.), D30-D79 o łącznej długości 120 m wraz z przykanalikami do

wpustów deszczowych ø200 PP o łącznej długości 32,5 m.

2. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy ø200 PCV obejmująca węzły: k3-k5

o łącznej długości 31,5 m wraz z przykanalikami o średnicy ø160 PCV o łącznej długości 12 m.

3. Po wykonanych robotach sanitarnych drogi nr 2624G, 2628G zostaną zmodernizowane przez Zarządcę

Drogi tj. Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z części

zamówienia w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie było można wcześniej przewidzieć lub

w przypadku, gdy cena oferty przewyższy środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć

na realizację zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części zamówienia i podpisania umowy

na realizację tylko wybranych części.

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia dla obu części – do dnia 30.06.2018r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie

z załącznikiem nr 5 do SP

3. Warunki gwarancji określa załącznik 11 do SP art.8 wzoru umowy.

Załączniki

SIWZ(SP)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

Dla części I – co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej( przy czym budowa sieci kanalizacji deszczowej musi obejmować między innymi

ułożenie rurociągów o średnicy min. Ø500 i wyższej) i sieci wodociągowej o łącznej wartości neNo nie mniejszej niż 1 mln zł.

Zamawiający nie wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Dopuszczalne jest połączenie trzech wykonanych robót w celu wykazania spełniania postawionego

warunku.

Dla części II – co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej o łącznej wartości neNo nie mniejszej niż 70 tys. zł.

Zamawiający nie wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Dopuszczalne jest połączenie dwóch wykonanych robót w celu wykazania spełniania postawionego

warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób, tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

- dla części I

• 1 osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata (licząc od dnia uzyskania uprawnień)na stanowisku kierownika robót sanitarnych oraz

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

• Kierownikiem Robót Elektrycznych i AKPiA, posiadającym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót

elektrycznych lub kierownika budowy przy realizacji robót elektrycznych i AKPiA, uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- dla części II

• 1 osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata (licząc od dnia uzyskania uprawnień)na stanowisku kierownika robót sanitarnych oraz

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Osoby ta zamiast wymienionych powyżej uprawnień mogą posiadać inne odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, lub w odniesieniu do obywateli państw

członkowskich UE, posiadać odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wątpliwości w uznaniu równoważności

załączonych przez Wykonawcę uprawnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo o zwrócenie się o interpretację do właściwej OIIB.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż:

część I - 1 mln. zł

część II – 70 tys. zł

Wskazana wysokość ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały czas trwania umowy do czasu jej zakończenia.

Dodatkowe warunki

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie
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Część I - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

Część II - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert z opisem , której części dotyczy.

3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone SP stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny bruNo

oferty.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka

form, o których mowa w pkt XVIII.3 SP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Szczegółowe informacje dotyczące należytego wykonania umowy zawarte zostały w pkt. XVIII SP

stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.

3. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących

elementów umowy:

a) terminu wykonania zamówienia:

• konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do wykonania

zamówienia podstawowego

• niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie zamówienia w umownym terminie

zgodnie z przyjętą technologią i sztuką budowlaną

• wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego

• zmiany kolejności wykonania części zamówienia,

• ustalenie innych warunków płatności

• zmiana parametrów przedmiotu zamówienia

• zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiającego

• przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy

• konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy

• wystąpienie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji

b) terminów płatności

• nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego

• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

• wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego

• ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

• zmiana terminu wykonania zamówienia

c) parametrów przedmiotu zamówienia

• aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

• wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych

• wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych,

pozostałości itp.

• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

• przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy

d) rezygnacja z wykonania niektórych robót

• rezygnacja z wykonania części zamówienia,

• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

e) zabezpieczenia należytego wykonania umowy

• zmiana wynagrodzenia

• zmiana terminu wykonania zamówienia

f) zmiany kierownika budowy

• nierzetelne wykonywanie przez kierownika budowy swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów szczegółowych, w tym Prawa budowlanego.

g) wynagrodzenie umowne

• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień

podpisania umowy

• wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót

h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego

• niekorzystne warunki pogodowe

• zmiana parametrów przedmiotu zamówienia

• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

• zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy

• zmiana terminu wykonania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SP - wzór.

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SP - wzór,

b) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8

do SP - wzór. Dowody należy załączyć tylko dla robót potwierdzających spełnianie wymaganego warunku.

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SP - wzór.

d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 10 do SP - wzór.
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e) Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

f) Kosztorys ofertowy –opracowany przez Wykonawcę w oparciu o załączoną dokumentacje projektową, dla części I .

g) Kosztorys ofertowy –opracowany przez Wykonawcę w oparciu o załączoną dokumentacje projektową, dla części II.

5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podwykonawstwie zg. z załącznikiem nr 8a do SP

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości

zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do których nie mają zastosowania przepisy

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz wymagane warunki podlegać będą ocenie.

1. Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie wybrana

oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.

2. Dla części I i II przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny

ofert ( każda część będzie osobno punktowana):

Kryterium 1 - Cena oferty waga – 90 %

Kryterium 2 - Okres udzielonej gwarancji waga – 10 %

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium nr 1 – cena

Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością:

P1 = Cn / Cr ×90

gdzie:

P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa cena zaoferowana w przetargu (bruNo)

Cr – cena rozpatrywanej oferty (bruNo)

Maksymalną liczbę punktów 90 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną.

Kryterium nr 2 – okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

10 punktów – okres gwarancji 5 lat i więcej

5 punkty – okres gwarancji 4 lata

1 punkt – okres gwarancji 3 lata

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.

4. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie największą ilość punktów.

6. W przypadku brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert

jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

b) Wykonawców , którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

c) Wykonawcę , który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych chyba, że Wykonawca dokonał płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Drzymały 14

89-620 Chojnice

pomorskie , chojnicki

Numer telefonu

+48 52 397 24 50

Fax

+4852 396 18 66

NIP

5552032319

Numer naboru

POIS.02.03.00-IW.02-00-003/16
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