Zwoleń, dn. 7 marca 2016 roku

Powiat Zwoleński
ul. Władysława Jagiełły 4
26 – 700 Zwoleń
FS.272.1.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
na realizację zadania: Wdrożenie instalacji fotowoltaicznej na budynku szpitala w ramach projektu
„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ
w Zwoleniu” współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii”.
I.

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
Propozycja cenowa powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na
kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz
napis: Propozycja cenowa na realizację zadania: „Wdrożenie instalacji fotowoltaicznej na
budynku szpitala w ramach projektu „Termomodernizacja i poprawa efektywności
energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu”. Propozycja powinna
zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, powinna obejmować całość
zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na
wdrożeniu instalacji fotowoltaicznej na budynku szpitala w ramach projektu
„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala
SPZZOZ w Zwoleniu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn. :
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Zakres prac obejmuje:
a) Dokonanie wymaganych uzgodnień z Konserwatorem Ochrony Zabytków.
b) Wykonanie dokumentacji projektowej wg określonego zakresu robót i uzyskanie
wymaganych pozwoleń.
c) Wdrożenie instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym
stanowiącym załącznik nr 2.
III.

Termin realizacji zamówienia:
1. Rozpoczęcie – następnego dnia po dniu podpisania umowy
2. Zakończenie – 30.06.2016 r.

IV.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
cena ofertowa – 90 %
okres gwarancji – 10 %
2. Niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Kolejne oferty,
w kryterium cena ofertowa będą oceniane wg poniższego wzoru:
Cena ofertowa najniższa x 90
cena ofertowa badana
3. Ocena w kryterium okres gwarancji będzie dokonywana zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty badanej x 10
Najwyższa liczba punktów przyznana
w ofercie
W związku z powyższym kryterium Wykonawcy mogą zaoferować poniższe terminy,
podlegające następującej punktacji:
1) Okres gwarancji 96 miesiące – 1 pkt,
2) Okres gwarancji 108 miesiące – 2 pkt,
3) Okres gwarancji 120 miesięcy – 3 pkt,
Czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki – 3 dni robocze
Czas realizacji naprawy od dnia zgłoszenia usterki - 7 dni roboczych

V.

Wykonawca składając propozycję cenową, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
1. Dokumenty potwierdzające posiadana wiedzę i doświadczenie – wykaz robót
Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania
propozycji, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:
1) min. 1 zadanie obejmujące roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj na
czynnym obiekcie użyteczności publicznej ujętym w strefie ochrony konserwatorskiej
polegające na budowie instalacji PV o mocy co najmniej 17 kWp, ze zdalnym systemem
zarządzania i monitoringu mediów o funkcjonalnościach nie mniejszych, jak w niniejszym
zamówieniu,
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał montaż instalacji zdalnego systemu
monitoringu mediów w zakresie wskazanym w PFU, w okresie ostatnich 5 lat
umożliwiającego nadzór zużycia energii elektrycznej, w co najmniej 2 obiektach.
2. Dokumenty potwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– wykaz osób
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1409) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932), a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacji elektrycznej - kierownik robót elektrycznych.
Ponadto Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
3. Dokumenty obrazujące sytuację ekonomiczną i finansową
Wykonawca powinien przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę ubezpieczenia nie mniejszą, niż 200 000,00 zł.
VI.

Opis sposobu obliczenia ceny:
W cenę propozycji cenowej należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto powiększonej o obowiązujący podatek
VAT.

VII.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczony przedmiot zamówienia obowiązuje przez
cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VIII.

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 2016 r. do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego ul. Władysława Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń, pokój nr 9
w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt I. Propozycja cenowa
otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć
tylko jedną propozycję cenową, wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie propozycję cenową przed upływem terminu wyznaczonego na ich składania.

IX.

Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:
Otwarcie złożonych w postępowaniu propozycji cenowych nastąpi w dniu 11 marca 2016 r.
do godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego ul. Władysława Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń, pokój
nr 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Renata Wólczyńska tel: 48 676
33 89 wew. 26, e-mail: wolczynska@zwolenpowiat.pl

X.

Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze propozycji
cenowej Wykonawcy, którego propozycja została uznana za najkorzystniejszą
w prowadzonym postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi
zawierać w swojej treści wszystkie elementy propozycji cenowej Wykonawcy.
Starosta
Waldemar Urbański
(podpis zamawiającego)

Załączniki:
1. Formularz propozycji cenowej
2. Program funkcjonalno - użytkowy
3. Projekt umowy

