Nrsprawy 26/DPZ/U/10/2014
Zamawiajlcy:
Przedsi9biorstwo Gospodarki Mieszkanio、 vq Sp61ka z o o,ul Tuwima 4,76‑200 Slupsk
ZarZadCa nieruchomoSci dzial衝 架 y w imieniu i na rzccz Miasta Slupsk
http:〃 wwwpgm
e‐

slupsk p1/

mail:sckretariat@pgm slupsk pl

Telefon:centrala(059)8425222,fax(59)8428048
Godziny urz9dowania:od 7:00 do 15:00
NIP:839‐ 00‐ 07‑964

KONKURS OFERT
Instrukcja dla oferent6w
W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia o warto5ci ponDej 30.000 euro na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu i utwardzenie wjazdu na
teren nieruchomo5ci przy ul. Wojska Polskiego 19 -20 zarzqdzanych przez PGM Sp. z o.o, w
Slupsku

Zatwicrdzam dnia 30 10 2014 roku

Mariusz Jun
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I.

Informacje og6lne:

1.

Zarnawiaj4cy:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp6lka z o.o. w Slupsku ul'
Thwima 4' 76 - 200 SIuPsk
Zarzqdca nieruchomoSci dzialaj4cy w imieniu i na rzecz Miasta Slupsk oraz zarz4dzanych
wsp16lnot mieszkaniowYch
NIP: 939-{0-O7-964' REGON: 77 1285155;
Strona intemetowa: http://www.pgm'slupsk.pl
Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl
Telefon: centrala (059) 84 252 22, fax. (59) 84 280 48
2. Adres strony intemetowej, na kt6rej zmnieszczore zostalo ogloszenie oraz istotne warunki
udzialu w Konkursie ofert (stosown e zalqczniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl
(zakladka Przetargi)

II. Okrestenie pzedmiotu zamriwienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na

2.

odwodnienie terenu dzialek nr 410t2 i 4lll7 oraz utwardzenia wjazdu na podw6rko
budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 -20.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bgdzie obejmowa6:

- kosztorysy inwestorskie
- przedmiary rob6t

- specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
- projekty budowlane
3. Do obowiqzk6w wykonawcy bqdzie naleZalo:
- wykonanie i zatwierdzenie mapy do cel6w projektowych
- wykonanie badan grunt6w jeSli bgdzie to konieczne
- dokonanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnieri
- uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji wymaganych prawem, w tym pozytylvnej opinii
konserwatora zabytk6w dla zadan oraz decyli o badaniach archeologicznych,
- uzgodnienie projekt6w z Zaru4demlnftastruktury Miejskiej w Slupsku
- nadz6r projektowY
- inwentaryzacja powykonawcza projektowych instalacji'
4. Projekiy winny by6 wykonane zgodnie z PN zgodnie z obowi4zuj4cym Prawem
Brio*iuny.. Dokumentacja musi by6 przygotowana do zlo1enia o pozwolenie na budowg.

i

III. Termin wykonania zam6wienia
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r'

IV. Termin i miejsce skladania ofert
1. Termin skladania ofert upll'wa w dniu 7,ll'2014 r' o godz' 09:00
siedzibie Zamawiajqcego: Przedsigbiorstwo Gospodarki
2. Oferty nale2y sklada6
Miesikaniowej Sp. z o.o. w Slupsku, ul. Tuwima 4, pok6j nr 4 (seketariat) .
kopercie
3. Ofertg naleZy itoZye do dnia 7,11.2014n, do godz. 09:00 w zamknigtej
projektowo_ Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji

w

, oupi..., ,,ofeia

kosztorysowejnaodwodnienieterenuiutwardzeniewjazdudzialkiprzyul.Wojska

4.

Polskiego 19-20".
wariantowych
Zarnawiq4cy nie dopuszcza moZliwosci skladania ofert czgsciowych ani

V,Warunkiudzialuwpost9powaniuorazopissposobudokonywaniaocenyspelnianiatych
warunk6w

O udzielenie zam6wienia mogq sig ubiegad wykonawcy kt6rzy:
1. Spetniaj4 warunki dotYczqce:

1)

2)

Posiadania uprawnieri do wykonywania okeSlonej dzialalnodci lub czynnoSci,
je2eli przepisy prawa nakladaj4 obowi4zek ich posiadania;
Zamawiaj4cy odst?puje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiaj4cy dokona oceny
spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakesie na podstawie zlohonego
przez Wykonawc A wraz z ofert4 oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu, sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego zal4cznik nr 2 do Instrukcji.
Posiadania wiedzy

i doSwiadczenia.

Zamawiaj4cy odstgpuje od opisu v/arunku w tym zakresie. Zamawiaj4cy dokona oceny
spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakesie na podstawie zhohonego
przez Wykonawc Q wraz z ofert4 oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu sporz4dzonego wg wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 2 do Instrukcji.

2.

3)

Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia
Zamavtaj4cy odstEpuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiaj4cy dokona oceny
spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego
przez Wykonawc g wraz z ofert4 o3wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu sporz4dzonego wg wzoru stanowi4cego zal4czntk nr 2 do Instrukcji.

4)

Sytuacji ekonomicmej i finansowej
Zamawiaj4cy odstgpuje od opisu warunku w tlrn zakresie. Zanawiaj4cy dokona oceny
spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie zloionego
przez Wykonawce wraz z ofert4 oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu sporz4dzonego wg wzoru stanowi4cego zal4cznik rc 2 do Instnrkcji.

W

postgpowaniu mog4 wziqc

tdzial Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunek udzialu
postgpowaniu,
w
dolycz4cy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
tj. wykonawcy w stosunku do kt6rych nie otwarto likwidacji lub nie ogloszono upadloSci.

3. Ocena spelniania w warunk6w dokonana zostanie zgodnie z formul4 ,,spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w oSwiadczeniach.

4. Nie spelnienie chociazby jednego
spowoduje odrzucenie oferty.

VL Wykaz

i

z

wymaganych warunk6w udzialu

w

postgpowaniu

jakie maj4

dostarcry6 wykonawcy
w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
l. W celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postgpowania, Wykonawca zobowi4zany jest przedlo2ye:
1) Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu kt6rego wz6r stanowi
oSwiadczeri

dokumenttlw,

zalqcznik nr 2 do ogloszenia
2) Odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania kt6rego wz6r stanowi
zal4cznik w 3 do ogloszenia.
3) Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru albo zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalno6ci gospodarczej wystawiony nie wczeSniej niz 6 m-cy licz4c od uplywu terminu
skladania ofert.
2. Wszystkie wymagane dokumenty (zalqczmki do oferty) nale7y zloZyd w oryginale lub kopii
poSwiadczonej za zgodno(t z oryginalem przez wykonawcg.
3. Zarnawial4cy mo2e 24dae przedstawienia oryginalu lub notarialnie po6wiadczonej kopii
dokumentu wylqcmie wedy gdy zlo2ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wqtpliwoSci co do jej prawdziwoSci.

4. Dokumenty sporz4dzone wjgzyku obcym s4 skladane wraz ztlamaczeniem najgzyk polski.
5. Inne wymagane dokumenty: Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia w formie oryginalu lub
6.
VII.

potwierdzonej notarialnie kopii - jezeli Wykonawca dziala przez pelnomocnika.
Brak jakiegokolwiek z wymaganych oSwiadczeri lub dokument6w albo zloaenie dokumentu
w niewla6ciwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

Termin i miejsce otwarcia ofert.
l. Otwarcie ofert odbgdzie siE w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Tuwima 4 w Slupsku
w dniu: 7.11.201 4r. o godz.09: l0 - pok6j nr 6.
2. Informacja o wyniku postgpowania i wyborze oferty zostanie zurieszczona na stronie
intemetowej Zamawiajqcego http: wwwslupsk.pgm.slupsk.pl oraz na tablicy ogloszeri w
siedzibie Zamawi ajqcego przy ul. Tuwima 4.
3. Zawiadomienie o wyborze oferty okeSlaj4ce termin zawarcia umowy zostanie
niezwlocznie dostarczone wybranemu wykonawcy.
4. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, je2eli:
1) tre6i oferty nie odpowiada wymaganiom okreilonymi w niniejszym dokumencie,

2) wykonawca nie zloLryl wymaganych oSwiadczeri lub dokument6w,
3) wykonawca nie spelnil choiby jednego z wymagafi okreSlonych w

4)
5)

niniejszym

dokumencie,
jej zloienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
oferta jest niewaZna na podstawie odrgbnych przepis6w.

VIII.

Spos6b przygotowania i skladania ofert oraz zawarto5d oferty
Ka2dy z wykonawc6w moZe zlo2y6 tylko jednq ofertg.
2. Oferta musi byi sporz4dzona na piSmie w jgzyku polskim wedlug wzoru stanowi4cego
zalEcznik nr l.
3. Ofertg nale?y zlo2y,t, zamknigtej kopercie, spos6b gwarantuj4cy zachowanie
w poufnodci jej treici oraz zabezpiecz.aj4cej jej nienaruszalnoSi do terminu otwarcia ofert.
4. Koperta povrinna by6 ostemplowana pieczgciq oferenta i zaadresowana wedlug poni2szego
wzoru: ,,Oferta - Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na odwodnienie terenu i utwardzenie wjazdu dzialki przy ul. Wojska Polskiego 19-20".
5. Do oferty sporz4dzonej wg wzoru zal4cznik nr I do Instrukcj i nalely zal4czy6 oSwiadczenia
i dokumenty, o kt6rych mowa w rozdziale nr VI.
6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokument6w wymienionych w poprzednich
punktach musz4 byd poSwiadczone za zgodnoif z oryginalem przez osobg upowa:znion4 do
reprezentowania wykonawcy (osobg podpisujqc4 ofertg).
7. Brak jakiegokolwiek wyircj wymienionych dokument6w lub zloZenie dokumentu
w niewladciwej formie (kopia dokumentu nie poSwiadczona za zgodno$e z oryginalem)
spowoduj e odrzucenie oferty.

1.

w

w

z

IX. Spos6b obliczenia ceny
l. Ceng ofertow4 nale?y obliczyd lqcznie

z

podatkiem

VAI w

lrysokoSci 23%

za wykonanie przedmiotu zam6wienia.

2.
3.
4.

Cera oferowana to calkowite wynagrodzenie ryczaltowe brutto (z podatkiem VAT) za
wykonanie przedmiotu zam6wienia.
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacz ,) 2e wykonawca nie mo2e 2qda6 podwy2szenia
wynagrodzenia, chociaZby w czasie zawarcia umowy nie mo2na bylo przewidzied
rozmiaru lub koszt6w uslugi.
W formularzu oferty naleZy poda6 wartoS6 netto, wartoSi podatku VAI i ceng brutto
(z podatkiem VAf) za wykonanie uslugi objqtej zam6wieniem.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe, winno obejmowai wszystkie koszty

zwiqzane
z wykonaniem uslugi okreSlonej w dokumentacji pzetargowej tj. Instrukcji dla oferent6w.

6.
7.
8.

Cena musi byl wyrethona w wartoSci brutto i wartoSci netto w zlotychpolskich. Tak obliczona
cena bgdzie brana pod uwagg przez komisjE przetargow4 w trakcie wyboru najkorzystniejszej

oferty.
Btqd rachunkowy w obliczeniu ceny, kt6rego nie mobnapoprawid na podstawie art. 87 ust. 2
pkt.2 ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie wartoSci oraz ostatecznq cenQ oferty nale?y obliczyt i poda6 zgodnie z polskim
systemem platniczym z dokladnoSciq zaokr4gleri do drugiego miejsca po przecinku.
Rozliczenia migdzy Zamawiaj1cym a WykonawcE bqdE prowadzone w zlotych polskich.

X. Ocena ofert
1. Oceny ofert bgdzie dokonywala komisja. Ocenie podlegai bgd4 jedynie oferty spelniajqce

2.

3.

4.
5.

6.

wszystkie wymagania okreSlone przez ZamawiajEcego.
W odniesieniu do oferent6w, kt6rzy spelni4 postawione warunki udzialu w niniejszym
,,Konkursie ofert" Komisja dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie
nizej okreSlonego kryterium:
NajniZsza cena - 100 %
Oferenta ktorazaoferuje najnizsz4 ceng otrzyma 100 pkt. natomiast pozostale oferty oceniane
bgd4 wedlug ponizszego wzoru :
C: cena oferty najtanszej / ceng oferty badanej x 100 x l00o/o
ZarnawiajEcy udzieli zam6wienia oferentowi, kt6rego oferta bgdzie najtafsza i odpowiada
wszystkim wymogom okreSlonym w Instrukcji.
Niespelnienie cho6by jednego warunku udzialu w postgpowaniu spowoduje odrzucenie oferty.
ZamawiajEcy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich oferent6w. Wybranemu
oferentowi zamawiajqcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

XI. Termin z,ni4zania ofert4.
Oferent zwi4zany jest zloZon4 ofert4 przez okres 14 dni licz4c od daty uplywu terminu
do skladania ofert

.

Szczeg6lne postanowienia, ktrire zamawiaj4cy wprowadzi do umowy i przyszle
zobowi4zania oferenta (wykonawcy) mriqzane z umow4
1. Wykonawca zobowiqzany jest do zawarcia umowy na warunkach okreSlonych przez
Zamawiajqcego w wzorze umowy stanowi4cej zalqcznik nr 6 do Instrukcji.
2. Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawarta niezwiocznie po wyborze oferty przez
Zartawiaj1cego.

XII.

XIII. Informacj e dotycz4ce porozumiewania

sig

l.

Pracownikiem uprawnionym do kontakt6w z oferentami jest: Aleksandra Podsiadly - p.o.

2.

w godzinach od 8:00 do l5:00 .Tuwima 4 pok6j nr 6 .
Wszelkie zawiadomienia mog4 by(, przekazywane przezZamawiaj4cego w formie pisemnej,
za pomocq faksu lub poczty elektronicznej.

zam6wieri publicznych, e-mail:
Pelnomocnik Zarzqdu. ds.
zam6wienia.publiczne@pgm.slupsk.pl tel. (59) 8487521, fax. (59) 842 80 48

XIV. Protesty i odwolania.

l. W niniejszym postgpowaniu oferentom nie przysluguj4 protesty ani odwolania.
2. Zamawiajqcy zastrzega,2e zlolenie oferty nie gwarantuje udzielenia zam6wienia.

XV. Wyka z zal4cznik6w
Lp.
1

d

o

n

in iej sz ej I n stru kcj

i

Oznaczenie Zal4cznika Nazwa Zalacznika
Wz6r Formularza Oferty
Zal znik lllr l

2.

Zalqczruknr2

3.

Zal4cznlkw

3

4.

Zalaczrikff

4

Wz6r oSwiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunk6w
udzialu w postgpowaniu.
Wz6r oSwiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wvkluczenia.
Wz6r umowy

