Gmina Choszczno
ul. Wolno ci 24
73-200 Choszczno.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU OGRANICZONEGO
na zadanie:
„Przebudowa kotłowni gazowej w bibliotece miejskiej
w Choszcznie”

Choszczno, 25.07.2006.
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Wst p

ą

ą

Wszystkich Wykonawców uczestnicz cych w niniejszym przetargu obowi zuje działanie
ą
zgodne z Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP)
(Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz
ą
przepisami zwi zanymi z zamówieniami publicznymi. Ilekroć w instrukcjach jest mowa
o Ustawie naleŜy przez to rozumieć ustawę PZP.

1. Zamawiaj cy
ą
Zamawiaj cym jest:
ą
Nazwa Zamawiaj cego:
Adres

Gmina Choszczno
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.

2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego
(art. 47 ustawy PZP) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (PZP) (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zwanej w dalszej części tego
ą
dokumentu Ustaw .

3. Przedmiot zamówienia
3.1 Tytuł i zakres zamówienia
3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:
,,Przebudowa kotłowni gazowej w bibliotece miejskiej w Choszcznie".
Zadanie obejmuje modernizację kotłowni gazowej w bibliotece miejskiej w Choszcznie.
ą
ą
ą
Wykonawca wykona kompleksowo całość zadania ł cznie z dokumentacj techniczn ,
pozwoleniem na budowę, wykonaniem robót instalacyjnych wraz z niezbędnymi robotami
budowlanymi i instalacyjnymi, w tym: wykonanie kotłowni o mocy 120 kW, zabezpieczenie
ą
dwóch ścian o powierzchni 21 m2 przed zawilgoceniem od wewn trz, malowanie ścian farbami
silikatowymi zmywalnymi. Zakres zamówienia obejmuje równieŜ wykonanie niezbędnej
dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie formalności odbiorowych z UDT.

ą

3.1.2. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następuj cym kodem ze Wspólnego
Słownika Zamówień:
45331110-0 – Instalowanie kotłów
ą
74232120-1 – Usługi projektowania urz dzeń grzewczych
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

ś

3.2 Podział zamówienia na czę ci
3.2.1. Nie występuje podział zamówienia na części.
3.3 Zamówienia wariantowe
3.3.1. Wykonawca winien zło Ŝyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
ą
3.3.2. Zamawiaj cy nie dopuszcza moŜliwości zło Ŝenia oferty wariantowej.
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3.4. Zamówienia uzupełniające

ą

ą

Zamawiaj cy nie przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania zamówienia uzupełniaj cego.
4. Termin wykonania zamówienia
4.1.

ą

Zamawiaj cy ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 30.10.2007.

ą

O dopuszczenie do udziału w przetargu na realizację zamówienia mog ubiegać się
ą
ą
wykonawcy, którzy spełniaj wymagania określone w art.22 ust. 1 Ustawy, tj. posiadaj
ą
ą
niezbędn wiedzę i do świadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym, i osobami
ą
zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduj się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
ą
ą
zapewniaj cej wykonanie zamówienia oraz nie podlegaj wykluczeniu z postępowania.

ą

ą

Zamawiaj cy dokona oceny wykonawców wnioskuj cych o dopuszczenie do udziału
w przetargu poprzez porównanie warunków określonych w zaproszeniu i informacji
przedło Ŝonych przez wykonawców we wnioskach.
ą
ą
Zamawiaj cy podczas oceny przyjmuje następuj ce znaczenie poszczególnych kryteriów
podanych poniŜej:
ą
ą
Kryterium 5.1.1.a)
– Wykonawcy spełniaj cy warunek zostan ocenieni pod względem
przychodów według wzoru [ wykazany w badanym wniosku średni
przychód / najwyŜszy wykazany we wnioskach średni przychód * 20
pkt (max. 20 pkt)]
ą
ą
Kryterium 5.1.1.b)
– Wykonawcy spełniaj cy warunek zostan ocenieni pod względem
dostępu do linii kredytowej według wzoru [ wykazana w badanym
wysokość dostępnych środków finansowych / najwyŜsza wykazana we
wnioskach kwota dostępnych środków * 10 pkt (max. 10 pkt)]
ą
Kryterium 5.1.2
– KaŜdy z wykonawców spełniaj cych warunek otrzyma 10 pkt.
ą
ą
Kryterium 5.1.3
– Wykonawcy spełniaj cy warunek zostan ocenieni pod względem
posiadanego doświadczenia poprzez porównanie liczby zadań
ą
spełniaj cych niniejsze kryterium według wzoru [ wykazany w
ą
badanym wniosku liczba zadań spełniaj cych kryteria / największa
wykazana we wnioskach liczba zadań * 60 pkt (max. 60 pkt)]

ą

Ł czna liczba punktów uzyskanych w ocenie spełnienia warunków udziału nie moŜe
przekroczyć 100 pkt.

ą

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy jeŜeli liczba wykonawców, którzy spełniaj warunki udziału w
ą
postępowaniu jest większa niŜ określona w ogłoszeniu, zamawiaj cy zaprosi do wniosków o
dopuszczenie do działu w postępowaniu wykonawców, którzy otrzymali najwyŜsze oceny
spełnienia warunków.
5.1.1 Potencjał ekonomiczny i finansowy
ą
Aby udokumentować, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej
wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, Ŝe:
a) uzyskał w okresie ostatnich trzech lat średni roczny przychód w wysokości nie mniejszej
niŜ 2,5 mln. PLN, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
ą
okresie. W wypadku innych walut nale Ŝy przyj ć przelicznik równy średniemu rocznemu
kursowi PLN Europejskiego Banku Centralnego1 w dniu 31 grudnia danego roku.
Informacje nt. kursów Europejskiego Banku Centralnego moŜna znaleźć na stronie internetowej ECB.
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
1
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b) posiada dost
ś ęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej
niŜ 200 ty PLN.

ą

ą

W przypadku Wykonawców składaj cych wspóln ofertę warunki ekonomiczno-finansowe
ą
ą
ą
powinny być spełnione ł cznie przez wszystkich Wykonawców składaj cych wspóln
ofertę.
5.1.2 Potencjał kadrowy
a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel:
ą
a. Kierownik Budowy bran Ŝa sanitarna, posiadaj cy uprawnienia w specjalności
instalacyjno-inŜynieryjnej w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.
b. min. 5 pracowników fizycznych przeznaczonych do realizacji zamówienia

ś

5.1.3 Do wiadczenie Wykonawcy
a) Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat, (a jeŜeli okres prowadzenia
ą
ą
działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z nale Ŝyt staranności realizację co
ą
ą
najmniej 3 projektów, odpowiadaj cych swoim rodzajem projektowi stanowi cemu
ą
ą
przedmiot tego zamówienia. Zamawiaj cy za odpowiadaj ce przedmiotowi zamówienia
ą
uzna kaŜde zadanie obejmuj ce zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej o mocy
min. 100kW.
ą
b) Warunek wymieniony, w p.1 musi zostać spełniony ł cznie przez wszystkich
ą
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych się o zamówienie.
5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

ą

ą

ą

Wykonawcy, którzy ubiegaj się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowi zani s :
a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
b) spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ;
c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;
d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania.

ś

6. Wykaz wymaganych o wiadcze ń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.
Wniosek musi zawierać:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.
ą
Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisuj cych wniosek, jeŜeli
upowa Ŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.
ą
6.3.
Dokumenty potwierdzaj ce, Ŝe wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się
o zamówienie:
a) Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
ą
Takie oświadczenie musi złoŜyć kaŜdy Wykonawca wspólnie ubiegaj cy się o przyznanie
zamówienia.
b) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub aktualne za świadczenie o wpisie do
ą
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagaj wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do działu w
ą
ą
postępowaniu. Dokumenty te musz złoŜyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegaj cy się o
przyznanie zamówienia

6.1.
6.2.
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ą

6.4. Dokumenty potwierdzaj ce, Ŝe wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki
ubiegania się o zamówienie

ą

a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzaj ce, Ŝe
ą
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
ą
zamówienia. NiŜej wymienione dokumenty musz zło Ŝyć wszyscy wykonawcy wspólnie
ą
ubiegaj cy się o przyznanie zamówienia

ą

Rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowi zanych do
ą
ą
sporz dzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre ślaj ce przychody
- za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a je Ŝeli okres prowadzenia działalno ści jest
krótszy - za ten okres;.
ii. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
ą
wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj cej wysokość posiadanych środków
ą
finansowych lub zdolno ść kredytow wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3
ą
miesi ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
i.

ą

b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzaj ce fakt dysponowania przez
Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym
personelu oraz informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.
ą
ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane s na
ą
danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzaj cych ich weryfikację,
wydanymi przez izbę in Ŝynierów lub zaświadczeń o przynale Ŝności do wła ściwej izby
inŜynierów.

ą

d) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzaj ce, Ŝe wykonawca posiada
ą
niezbędn wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
ą
i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach z podaniem danych dotycz cych ich
ą
zakresu, okresu wykonania, nazwy zamawiaj cego.
ą
ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzaj ce, Ŝe zadania zostały wykonane
ą
naleŜycie i zgodnie z wymaganiami zamawiaj cych,
Uwaga: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej naleŜy stosować odpowiedniki zaświadczeń określone odpowiednimi
ą
zapisami Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
ą
ą
dokumentów, jakich moŜe Ŝ dać zamawiaj cy od wykonawcy oraz form, w jakich te
ą
dokumenty mog być składane

7. Liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do składania ofert
7.10.

ą

Zamawiaj cy zaprosi do składania ofert max. 7 wykonawców.

8. Wadium
8.1.
8.2.
8.3.

ą

ą

ą

Zamawiaj cy Ŝ dać będzie od wykonawców składaj cych oferty wniesienia wadium w
ą
kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysi ce PLN).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (wadium nie jest wymagane
na etapie składania wniosków).
ą
Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następuj cych formach:
ą
1) pieni dzu;
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2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4).

9. Kryteria oceny ofert
ą
9.1.
Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które:

ą

zło Ŝone przez wykonawców
9.1.1. zostan
w wyniku niniejszego postępowania;

ą

zaproszonych

przez

ą

Zamawiaj cego

ą

9.1.2. nie zostan odrzucone przez Zamawiaj cego.

ą

9.2. Zamawiaj cy oceni oferty na podstawie niŜej wymienionych kryteriów oceny ofert
9.3. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
ą
ą
ą
9.4. Oferty zostan ocenione przez Zamawiaj cego na podstawie następuj cych kryteriów

ść

l.p.

Nazwa Kryterium

1

Cena

Maksymalna ilo
punktów
za kryterium –
W(x)max
100

ą

9.5. Do obliczenia ilości punktów za kryterium stosowane będ niŜej podane wzory:
9.5.1

ą

Do obliczenia ilości punktów za oferowan cenę: Wci = (Cmin / Ci) * Wmax
gdzie
Wci - ilość punktów z kryterium ceny rozpatrywanej oferty
Cmin - cena minimalna
Ci
- cena rozpatrywanej oferty
Wcmax - maksymalna ilość punktów za kryterium ceny jak w p. 16.4

10. Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu
10.1.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu naleŜy składać w sekretariacie Urzędu
Miasta w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 06.08.2007. do godz. 12:00.
10.1.2. Wniosek, pod rygorem jej niewa Ŝności, winien być napisany w języku polskim.
10.1.3. Wniosek naleŜy zło Ŝyć w zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu naleŜy umieścić:
ą
nazwę i adres wykonawcy; nazwę i adres zamawiaj cego oraz tytuł zadania
ą
10.1.4. Wszelkie wnioski złoŜone po terminie nie będ rozpatrywane.

11. Pozostałe informacje
11.1.
11.2.
11.3.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie dostępna na stronie
ą
internetowej Zamawiaj cego.
ą
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.
ą
Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej.
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11.4.
11.5.

W dniu 06.08.2007. w godz. 12:00 – 13:00 udostępni Wykonawcom pomieszczenie
kotłowni w celu dokonania wizji lokalnej.
Osoby upowaŜnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawie Zamówienia:
Komplet Inwest s.j. – Tomasz Lebiecki, tel./fax 0957356251, e-mail:
biuro@kompletinwest.com
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