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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Wykonania dokumentacji pĄektowej modernizacji garażu Ochotniczej Strazy
Pożarnej w Rachowicach w ramach zadania pn. "ModernizaĄa garażu OSP
w Rachowicach".

Pełniąca funkcję Burmistrza ałraca się z prośbą o pzedłozenie ofefty cenowej na
wykonanie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji
projektowej zadania pn.: ,,Modernizacja garazu OSP w Rachowicach".

Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurenryjności i zasadą
efekĘwnego zarądzania finansami z pominięciem trybów okreŚlonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz. lJ. z2Ot7 r, poz, 1579 j,t.) zgodnie
z treŚcią art. 4 pkt, 8 tejże ustawy oraz na podstawie procedur udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej niepaekraczającej równowańości kwoty 30.000 euro
ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uzędzie Miejskim
w SoŚnicowicach (załącznik nr 1 do Zaaądzenia Burmistza SoŚnicowic nr BB/2014 z dnia
22.09.20I4r.z późn. zm.).

1. NAZWA I ADRES zAMAWIArĄcEGo
Gmina sośnicowice
ul. Rynek 19
.ł4-153 Sośnicowice
T el, 32 2387 L9 t, fax 32 2387555, emai l : um@sosnicowice, o|

Pracownik Zamawiającego uprawniony do bezpośredniego kontakowania się
z oferentemi mgr inż. Zofia Morgała - insp. ds. modernizacji gosp. sanitarnej
tel, 3223B7I9L wew. 320, email: zmorgala@sosnicowice.p|

2. oP§ PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
2.L Kod wg CPV: 71320000-7 - u9ugi inzynieĄ/jne w zakresie projelćowania
2,2, WartoŚĆ zadania nie pzekracza kwoĘ równoważnej 30 000 euro.
2.3. Pzedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji

projeKowej modernizacji garazu ochotniczej StraĄ Pozarnej w Rachowicach
położonej przy ul. Wiejskiej 111, działka nr 1085/60 obręb Rachowice,
Dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne do realizacji pozwolenia
i uzgodnienia, na podstawie których Oferent w imieniu Zamawiającego uzyska
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pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót bez wymaganego poałolenia na
budowę.
Zamawiający oświadcza, źe posiada prawo do dysponowania nieruchomością.
Zakres opracowania:
o Inwentaryzada budynku w części garazowej iterenu przyległego,
. Izolacja pneciwwilgociowa fundamentów i ścian budynku, opaska

źwirowa po obwodzie budynku, fakultatywnie drenaż,. Naprawa posadzki garażowej,
. projekt zagospodarowania terenu wraz z parkingiem do 10 pojazdów,
. Wyznaczenie streĄ/ biurowej/magazynowej/ pzebieralni,
. Mapy do celów projektowych,
. P§ekt budowlany i wykonawczy modernizacji garaźu OSP Rachowice,
. Pzedmiar robót,'
. kosztorysinwestorski,
. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
. opracowania informacji doĘczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto

. pełnienie nadzoru autorskiego,
o W okresie tnłania gwarancji na wykonanie dokumentacji projektowej,

w pzypadku wystąpienia takiej konieczności, przeszacowanie
(makymalnie dwukrotnie) na ceny obowiązujące kosztorysów
inwestorskich, bez pobrania dodatkowego wynagrodzenia, w ciągu 7 dni
od zlecenia Zamawiającego

. Projektant winien na bieząco uzgadniaĆ przedmiot umowy
z Zamawiającym, Zamawiający zaś zobowiązuje się do ścisłego
współdziałania pay wykonywaniu niniejszego zamówienia.

o ProjeKant zobowiązuje się do poprawy wykonanych projeKÓw, bez
dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany pzepisów lub
zgłoszenia zastęeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej, a także
jeżeli będzie to wynikało z opracowań jak wyzej uzyskanie pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia robót,

ż,6. Szczegółowy zakres oraz forma dokumentacji projektowej:
r Projekt budowlano - wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

w zakresie i stopniu dokładnoŚci niezbędnym do spoządzenia przedmiaru
robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty pzez Wykonawcę
i realizację robót budowlanych w liczbie 4 egzemplarzy.

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pzez
która nalezy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory
u4lmagań, Kóre są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót w liczbie 2 egzemplazy.

. Pzedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające
zestawienie paewidywanych do wykonania robót w kolejności
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technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar lub
jednostkowych nakładów rzeczowych w liczbie 2 egzemplarzy.

o Kosztorys inwestorski w liczbie 2 egzemplarzy. Kosźorysy winny byĆ
aktualne na dzień przekazania pzedmiotu umowy Zamawiającemu.

. opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w liczbie 2 egzemplarzy.

. wersja elektroniczna całości dokumentacji na nośniku elektronicznym
w liczbie 1 egzemplarza.

Całość dokumentacji nalezy wykonać zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29
Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z zour.poz.1579 teksi
jednolity), unikając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charaKeryzuje produkĘ lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania nieKÓrych wykonawców l ub produktów,
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający
nie moze opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu towarżyszą wyral1 ,,lub równowazny".
Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla
realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie
w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.
Przed złozeniem ofeĘ zaleca się przeprowadzenie Wizji lokalnej W terenie
W terminie wczeŚniej uzgodnionym z Zamawiającym.

3. TERMIN urYKoNANIA ZADANIA

Zamawiający wymagany realizacji zadania w terminie: do 14.06.2018r. Za
termin wykonania zamówienia uważa się dzień przekazania kompletnej
dokumentacji projeKowej Zamawiającemu i złożenie Wniosku o pozwolenie na
budowę/ zgłoszenie robót do StarosWva Powiatowego w Gliwicach,
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na całość
robót,
Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności.

4. WARUNK! UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawry, Kórl1 spełniają:

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaze
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upłwem terminu składania
ofeft, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
pźynajmniej jednej usługi projektowej polegającej na wykonaniu dokumentacji
projektowej dla obiektów o podobnym charakterze tj. wykonanie minimum
jednej dokumentacji projektowej dotyczące wykonania prac hydroizolacji
budynków lub wykonania posadzek pzemysłowych. W przypadku ofert

44-1 53 Sośnicowice. Rynek 19

2,7.

2.B.

2,9,

3,1,

3.2.

3,3,

4,1.
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wspólnych warunek wiedzy i doświadęenia musi spełniać pzynajmniej jeden
z Wykonawców,

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczenia Wykonawry - załącznik 2 oraz poświadczenia/ inne
dokumenty stanowiące załącznik do wykazu prac projeKowych.

W paypadku gdy zamawiający jest podmiotem r na rzecż którego ugugi
pĘjeKowe , wskazane w wykazie zostaĘ wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku pzedkładania dowodów.

4,Z. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiająry uzna powyźsz/ warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże,
iź dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do
projeKowania w specjalnoŚci architeKonicznej bez ograniczeń oraz posiada
aktualne członkostwo we właściwej izbie samoaądu zawodowego; oraz
dysponuje osobami/osobą posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie
sieci, instalacji unądzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
ikanalizacyjnych bez ograniczeń. W paypadku ofeń wspólnych warunek
można spełnić wspólnie.

Zamawiający dopuszcza połączenie wrżej wskazanych funkcji pod warunkiem
spełnienia pzez osobę łączące te funkcje wszystkich warunków wymaganych
dla poszczególnych funkcji,

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczenia Wykonawry - załącznik 3 oraz poda informację
o podstawie dysponowania tą osobą/osobami.

5. KRYTERIA t^lYBoRU oFERw
1000/o - Cena
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie
obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszym zapytaniu, a także podania terminu realizacji pzedmiotu
zamówienia - załącznik 1.
Ocena ofert: Zamawiająry udzieli zamówienia Wykonawry, Kórego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom okeŚlonym w niniejszym zapytaniu oraz
uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w9, wzoru S = (Cmin/ą' xwa
gdzie:
S - Ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert
cmin - najniższa cena
Cor - C€nd badanej oferty
Ę- Waga W ocenianym kfierium
Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed uptywem terminu składania ofeń zmienić lub wycofać
swoją ofeftę.

5.3.

5.1.
5,2.

5,4.
5.5.
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Jeśli wykonawca którego oferta została wybrana będzie się uchylał od
podpisania umowy w miejscu i czasie \^Ąrznaczonym przez Zamawiającego-
Zamawiający wybieze ofertę sklasyfikowana jako następną według kfierium
oceny ofeń, W przypadku gdy zostaną złożone dwie oferty o takich samych
przyznanych punktach - Wykonawcy lłórzy złoĄli te oferty zostaną poproszeni
o złożenie ofeń dodatkowych - do skutecznego rozstzygnięcia postępowania,
Zamawiający moze zamknąĆ postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w paypadku, gdy zadna ze złożonych ofeń nie odpowiada warunkom
określonym przez Zamawiającego lub gdy cena pżewyzsza kwotę, jaką
Zamawiająry może przeznaczyĆ na sfinansowanie zamówienia,

6. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERTYI

6.1. Ofeńa musi być podpisana przez

rywilnoprawnych oświadczeń woli
w imieniu Wykonawry,

6,2. Wykonawry ponoszą wszelkie kosĄ związane z prżygotowaniem i złożeniem
ofety.

6.3. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych.
6,4, Zamawiający dopuszcza możliwość powiezenia części lub całości zamówienia

podwykonawcom.
6.5, Ofeńę omz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim w formie

pisemnej, Oferta musi być czytelna.
6.6. Termin związania oferty 30 dni.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERW:
7.L OfeĘ należy składać w terminie do dnia 15.03.2018r. do godz.12:00:

osobiście w formie papierowej do Sekretariatu Uaędu Miejskiego
w Sośnicowicach ul. Rynek 19, pokój nr 9 - w kopercie z dopiskiem -
,,Ofefta na wykonanie zadania - pn.: ModernizaĄa garażu OSP
Rachowice - dokumentacja projektowa",

droga pocztową na adres Uząd Miejski w Sośnicowicach ul, Rynek 19,
44-153 Sośnicowice w kopercie z dopiskiem - ,,Oferta na wykonanie
zadania - pn.: Modernizacja garażu OSP Rachowice - dokumentacja
projektowa", o ważności jej złożenia będzie derydować data wphywu do
Zamawiającego,

drogą mailową (w formie podpisanych pęez uprawnioną osobę/y
skanów vwmaganych dokumentów) przesyĘąc na adres e-mail:
um@sosnicowice.pl , o ważności jej złożenia będzie decydować data
wpłyryvu do Zamawiającego.

W przypadku oferty złożonej droga mailową, nalezy przed podpisaniem umowy
dostarczyć ofertę w oryginale.
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8. WARUNKI PŁATNoscI
Zamawiająry ustała następujące warunki płatności:

. 70o/o wynagrodzenia po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projeKowej zgodnie z pkt, ż.6, oraz złożenia wniosku
o pozwolenia/ zgłoszenia na realizację zadania .. 30o/o wynagrodzenia po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę lub
prz}łęcia zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

9. ZAĘCZNIKII
Załącznik 1 - Formularz ofeftowy.
Załącznik 2 - Wykaz prac projektowych
Załącznik 3 - Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie.
Załącznik 4 - Dokumentacja fotograficzna
Załącznik 5 - Fragment dokumentacji rysunkowej projeKu zmiany sposobu

użytkowania pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na pomieszczenia
mieszkalno - użytkowe - zakres opracowania.

Załącznik6-Wzórumowy
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