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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
20-02-2018

Termin składania ofert
01-03-2018

Numer ogłoszenia
1090425

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie ul.
Reymonta 24, pokój 4 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
Ofertę należy umieścić w opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej
zawartością przed upływem terminu składania ofert.
Oferta na część A. Na opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić adres Zamawiającego: Gmina Lipce
Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 oraz napis „Oferta na pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę
odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej.” Część A – branża
sanitarna.” Nie otwierać przed dniem 1 marca 2018 r. do godz. 10.00”.
Oferta na część B. Na opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić adres Zamawiającego: Gmina Lipce
Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 oraz napis „Oferta na pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę
odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej.” Część B – branża
elektryczna.” Nie otwierać przed dniem 1 marca 2018 r. do godz. 10.00”.
Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsca i terminu jej składania został
zamieszczony w rozdziale 10 i rozdziale 11 zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Choińska, Jolanta Bartosik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
46 831 61 66, 46 831 61 97

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona
środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł
energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej” w podziale na części (część A i część B).
Część A: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Część B: Pełnienie nadzoru
inwestorskiego branży elektrycznej.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: skierniewicki Miejscowość: Teren Gminy Lipce Reymontowskie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wyłonienie wykonawcy na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:
„Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę
odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej” w podziale na
części (część A i część B).

Przedmiot zamówienia
Część A: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją projektu pn.: „Ochrona
środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł
energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”. Przedmiotem zamówienia w ramach
niniejszej części jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego
w branży sanitarnej nad realizacją zadania obejmującego zaprojektowanie, dostawę, montaż i
uruchomienie 220 instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych obiektach mieszkalnych w
miejscach i na zasadach opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7
do zapytania ofertowego na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym.
Część B: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją projektu pn.: „Ochrona
środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł
energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”. Przedmiotem zamówienia w ramach
niniejszej części jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego
w branży elektrycznej nad realizacją zadania obejmującego zaprojektowanie, dostawę, montaż i
uruchomienie 220 instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych obiektach mieszkalnych w
miejscach i na zasadach opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7
do zapytania ofertowego na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV
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71500000-3

Nazwa kodu CPV
Usługi związane z budownictwem

Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji niniejszego zamówienia w terminie od dnia podpisania
umowy do czasu zakończenia montażu instalacji solarnych tj. do dnia 9 listopada 2018 r. oraz
zakończenia czynności odbioru końcowego zadania, a także podczas corocznych przeglądów
okresowych, przeglądu pogwarancyjnego i na żądanie Zamawiającego podczas kontroli
przeprowadzanych przez władze z RPOWŁ.
W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania prac (robót) przez Wykonawcę dostawy i montażu
termin ulega przedłużeniu o wymagany czas zgodnie z ustaleniami.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1A – wzór formularz oferty część A
Załącznik nr 2A – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym część A
Załącznik nr 2B – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym część B
Załącznik nr 4B – wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia część B
Załącznik nr 4A – wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia część A
Załącznik nr 3B – wzór wykazu zrealizowanych usług część B
Załącznik nr 1B – wzór formularz oferty część B
Załącznik nr 3A – wzór wykazu zrealizowanych usług część A
Załącznik nr 5A – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia część A
Załącznik nr 5B – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia część B
Załącznik nr 6A – wzór umowy część A
Załącznik nr 6B – wzór umowy część B
Załącznik nr 7 – Program funkcjonalno-użytkowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie
Część A. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwa nadzory inwestorskie w branży sanitarnej, których
przedmiotem była inwestycja w zakresie montażu minimum 50 instalacji solarnych każda.
Opis sposobu oceny spełnienia warunku: weryfikacja spełnienia warunku nastąpi
w oparciu o wykaz zrealizowanych usług wraz z załączonymi do niego referencjami bądź innymi
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie, wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane (wg wzoru załącznika
nr 3A do zapytania ofertowego).
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Część B. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwa nadzory inwestorskie w branży elektrycznej, których
przedmiotem była inwestycja w zakresie montażu minimum 50 instalacji solarnych każda.
Opis sposobu oceny spełnienia warunku: weryfikacja spełnienia warunku nastąpi w oparciu o wykaz
zrealizowanych usług wraz z załączonymi do niego referencjami bądź innymi dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie, wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane (wg wzoru załącznika nr 3B do zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Część A. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w branży
sanitarnej, tj. posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych i jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę oraz posiada co
najmniej 3-letnie doświadczenie w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu montażu minimum 50
instalacji solarnych.
Opis sposobu oceny spełnienia warunku: weryfikacja spełnienia warunku nastąpi w oparciu o wykaz
osób skierowanych do realizacji zamówienia (wg wzoru załącznika nr 4A do zapytania ofertowego).
Część B. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w branży
elektrycznej, tj. posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych i jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę oraz posiada co najmniej 3-letnie
doświadczenie w bezpośrednim kierowaniu
lub nadzorowaniu montażu minimum 50 instalacji solarnych.
Opis sposobu oceny spełnienia warunku: weryfikacja spełnienia warunku nastąpi w oparciu o wykaz
osób skierowanych do realizacji zamówienia (wg wzoru załącznika nr 4B do zapytania ofertowego).
Uwaga: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w
realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2016 r., poz.
290), rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy. Warunki zmiany umowy
zostały określone w rozdziale 15 zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
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Oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1A lub 1B do
zapytania ofertowego,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy),
3) wykaz zrealizowanych usług wraz z załączonymi do niego referencjami bądź innymi dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie, wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane wg wzoru załącznika nr 3A lub 3B do zapytania ofertowego,
4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wg wzoru załącznika nr 4A lub 4B do zapytania
ofertowego,
5) oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2A lub 2B do zapytania ofertowego,
6) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia według wzoru załącznika nr 5A lub 5B do zapytania
ofertowego.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h
podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem
(część A oraz część B):
Kryterium - Cena (C)
Waga - 100%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 100 pkt
Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Pi (C) = (Cmin/Ci) x 100
gdzie:
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci – cena brutto oferty badanej „i”.
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w
górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
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Wykluczenia
1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (część A oraz część B).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór załącznika
nr 2A lub 2B do zapytania ofertowego). W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt.
6.1., Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu (część A oraz część B).
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
1) brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
2) z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
3) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
z późn. zm.);
4) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy o braku ww. podstaw wykluczenia (wzór załącznika nr 5A lub 5B do zapytania
ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
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GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE

Adres
Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
łódzkie , skierniewicki

NIP
8331091147

Tytuł projektu
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE POPRZEZ
MONTAŻ I BUDOWĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA BUDYNKACH
PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Numer projektu
RPLD.04.01.02-10-0083/16-00

