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Dotyczy projektu m WND-RPPD,08.06 .00ąO-a222l 18
pn. ,,Ochrona dziedzictwa htlturowego Majewa Kościelnego poprzez retnont zaĄńknwego Kościoła Parffialnego W.

Matki Bożej CzęstochowskiĘ i św. Kuimierza"
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0222| 18-00

zawartaj dnia 03. 1 2.20 1 8r

w ramach postępowania nr !RPoWP1201,9 na:
realizacię inwestycji budawlanei - remont elewacii, więźby dachowei, ościeźy okiennych, kztałtowanie
terenu w mmach prcjektu pn. ,,achtona dziedzictwa kulturuwego Majewa Kościeinego papna nemont

zabytkowego Kościoło Pamfialnego pw, Matki Bażej Częstochowskiej i św. Kazimierzg", Maiewo Kościelne,
gmina Sidm, dz. nr 29n i 2912

l. fiazwa i adres Zamawiającego.
hnfia Rzymskokatolicka pw. M.B. Czę§tońorrskiej i Św Kazimierza
Majewo Kościelne 1
16-124 Sidra
tel.: 85-721-17-85
e-mail l npjęwp §plehjbp l p!
http:llw\t!v. majs:wq,arcĘi bi§j Bt

ll. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z ,,WyĘcznymi w zakresie kwalifikowal-
ności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2o74-2a2a'MR|H2a1+2o2o/z3plla7/zalu z dnia 19.07.żol7r.
sPEcYFlKAcJA l§ToTNYcH WARuNKÓW ZAMÓWEN|A {slwzl wtazzzalącznikami i€§t możliwa do pobrania ze
strony internetowej: httpllwww"r!:aięwo.ąrchibia{"pl oraz ,lvlłw.bazakgnkurenclliłqsci.§gr;,§l

lll, Okreśtenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podanlem informacji o możliwości składania
ofert częściowych.
lV.1. Pnedmiot zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej - roboty budowlane, polegające
na remoncie elewacji, więźby dachorirrej, ościeży okiennych i ksztaftowaniu terenu w ramach projektu pn.

,,Ochrona dziedzictwa kulturowego Majewa Kościelnego poprzez remont zabytkowego Kościoła Parafialnego
pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimieza", Majewo Kościelne, gmina Sidra, dz. nr 29łti29ł2.

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacjitechnicznej stanowiącej załącznik nr
7 do niniejszej SIWZ.

3 Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej S-|etniej gwarancji na wykonane prace.
4 W pnypadku gdy w dokumentacja projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materialów

czy produktów lub normy, aprobaĘ, specyfikacje czy rystemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materialów
lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uryskanie parametrów technicznych nie gorszych
od określonych w dokumentacji, a Wykonawca uzyska dla zaproponowanych rozwiązań równoważnych
akceptację autora projektu, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającegą w terminie niezakłócająrym
realizacji harmonogramu (na etapie realizacji umowy}. Warunki równoważności wskazano w zalączniku -
Tabela równoważności stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Ponadto wzylva się oferentów do niezw*ocznego zgłaszania Zamawiającemu prrypadków o których mowa
powyżej (o ile występują) jeszcze na etapie przygotowywania ofeĘ, tak aby możliwym było pzedstawienie
ewentualnych rozwiązań równoważnych przed upływem terminu skłania ofeń.

5 W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w formie pisemnej, źe
oferowane pnez niego dostawy i usługispełniają wymagania określone przez7amawiającego"

lV.2. Szczegółotły opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia i

w załącznikach do SIWZ.
lV.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości skladania ofert częściowych.
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lV.lnformacją o możliwości zlożenia oferĘ wariantowej.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania ramówlenia.
Wlmagany termin realizacii zamówienia - 30 sierpnia 2019r.

Vll. opis warunków udziafu w p§tępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

o udzielenie zamówienia moga ubiegać sie wvkonawcv, którzv:

A. nie podleĘeia wvkluczeniu w ałdazku z;

1) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;
2| zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3} prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku t postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonująrych pracę zarobkową, przestęp§two
przekupstwa, prze§tępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestęp§two popełnione w celu
osiągnięcia konyści majątkowych, a także za paestępstv{o skarbowe lub prze§tępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo ewiązku mająrych na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego przez wlaściciela (w prrypadku osób jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą

oraz wspólników spółki jawnej), partnerów {w pnypadku spćńki partnerskiej), komplementariuszy (w

przypadku spółki komandytowej oraz Spdki komandytowo-akcyjnej}, unędującego członka organu

zanądzającego (w pnypadku osób prawnych};

4| sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie pnepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

5} brakiem uprawnień do wykonywania określonej dzialalności lub czynności, brakiem niezbędnej wiedzy i

doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do wykonania zamówienia lub
znajdowaniem się w sytuacji finansowej iekonomicznej niezapewniającej wykonania zamówienia;

6) rrvykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwaniem siq w celu sponądzenia ofefi osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba, że udzial tycb wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

7| złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

S) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzająrych spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają Mędy.

B. Ponadto, w celu uniknięcia konfliku interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiająrym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobamiwykonująrymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i pneprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w
szczególności na:

a) Uczestniczeniu w społce jako wspólnik spółki rywilnej lub spółki osobowej,
b} Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zanądzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d} Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej ]ub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

c. wvkonarłlcv, którzv soełniaia poniż§ze warunki i wvkażą ich spełnianie.na poziomie wwnapanvm przęz

Zamawiaiacegg znodnie z opisęm wsk?zanvm w pkt od 1l do 4l:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli pnepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w rym zakresie.

Zamawiająry dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
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Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat
pned upływem terminu składania ofeĘ a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co naimniej jednej roboty budowlanei polegającei na remoncie obiektu budowlanego, o
wartoŚci prac nie niższej niż 50 00ą00 PlN brutto z podaniem jej rodzaju i wartości, daĘ i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, cry zostaĘ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3} dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wskazać co najmniej jedną osobą która będzie uczestniczyła w wykonywaniu
zamówienia, po§adającei uprawnienia do kierowania robotami budowlarrymi w rozumieniu ustawy z
dnia 07.07.1994 r, Prawo budowlane lub uprawnionej do sprawowania samodzielnej funkcji na pcdstawie
odrębnych przepisów prawa w specjalności:

konstrukcyjno - budowlanej,
wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia iwykztałcenia, niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie crynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania Ęmi osobami.

4| są w s:ytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zadania

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
Zamawiająry dokona oceny spełniania warunków udziału w po§tępowaniu w Ęm zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia określone są w Specyfikacji lstotnych
warunków zamówienia.

Vlll. Kryteria oceny ofeń i ich znaczenie.
1,. Przy dokonywaniu wyboru najkonystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

o kryterium ,ceny" o wadze 60%.
r kryterium,,okres gwarancji" awadte ĘTo

Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po
pnecinku, a następnae zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ofeńa o
najwyższej wańości pzyznanych punktów.
Każda część będzie oceniana oddzielnie.

2. Zasady oceny kryterium "Cena"
W kryterium tym ofeńa z najniższą ceną otnymuje 60 punków, każda następna oferta będzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą w8 wzoru:
p6=(Cn:Co)x6O
gdzie: Pc - llość punktów za cenę {max.60l
Cn - cena brutto najniższa wśród ofert - w złoĘch polskich
Co - cena brutto danego Wykonawcry - w złotych polskich

4. Ocena kryterium ,,Okres gwarancji"
Zamawiająry wymaga zaoferowania na wykonane prace minimum sJetniej gwarancji. Wykonawcy oferujący
tuydłuźenie okresu gwarancji ponad 5 lat uzyskają za każde kolejne 6 miesięcy g}ł/arancji 10 punktów, ale
maksymalnie 40 punktów (za 7-|etnią i dłuższą gwarancję).

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorrystniejszej ze względu na to, że ofeĘ zdobyły taką samą
ilość punktów - decydujące jest kryterium ceny. \ff pnypadku zaś, gdy oferĘ charakteryzują się taką samą ceną
ofertową Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te ofeĘ, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkową nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
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lX. Mieisce i termin składania ofert.
Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimiena Majewo Kościelne !, L6-!24 Sidra do dnia
2Q.02.2OL9r. do godz. 09.45. Doręczenie ofeĘ do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem
oferty w sposób skuteczny.

)L Termin związania ofertą.
Wykonawry będą związaniofertą pnez okres 30 {slownie: trrydziestu}dni.

Xl. lnformacia o przewidzianych zamówieniach uzupełniających i/lub zmianach umowy
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniająrych.
Zamawiający pnewiduje możliwość zmiany treści umowy wyłącznie w przypadkach opisanych Załącznikiem nr 5 - Wzór
Umowy § 15. ZMIANY UMOWY.

Majewo Kościelne, dnia 04 lutego 2019r.
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