Ogłoszenie z dnia 15.05.2020 r.
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha i Matki Bożej Różańcowej w Nieliszu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlanoinstalacyjne

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego:
Nie
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków publicznych
Tak
Nazwa projektu lub programu
"Termomodernizacja Kościoła Parafialnego oraz Plebani w Nieliszu."
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha i Matki Bożej Różańcowej w
Nieliszu , Nielisz 197, 22-413 Nielisz
e-mail: Darsony@interia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Kościelna osoba prawna
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem . Tak
http://nielisz.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i złożona za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( Dz. U. z
2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Parafia RzymskoKatolicka p.w. Św. Wojciecha i Matki Bożej Różańcowej w Nieliszu , Nielisz 197, 22-413
Nielisz l, przesłana za pomocą firmy kurierskiej lub osobiście złożona w Kancelarii Parafii

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Termomodernizacja Kościoła Parafialnego w Nieliszu "
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlano-instalacyjne
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Kościoła Parafialnego w Nieliszu oraz
wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Kościoła i Plebani w Nieliszu
Roboty termomodernizacyjne obejmują:
Modernizację systemu grzewczego polegające na montażu pomp ciepła powietrze – woda
wraz z systemem ogrzewania podłogowego.
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej
Wymiana okien na nowe o współczynniku przenikania 1,4 W/m2*K.
Ocieplenie od środka ścian zewnętrznych warstwą wełny mineralnej wraz z odtworzeniem
drewnianego wykończenia ścian
Ocieplenie podłogi na gruncie warstwą styropianu wraz z odtworzeniem podłogi.
Wybudowaniu naziemnej instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Kościoła i Plebani
Wykonanie instalacji ostrzegania p.poż
Szczegóły zawarte w projekcie technicznym i przedmiarze będące załącznikami do ogłoszenia
II.5) Główny kod CPV: 45262690-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45400000-1
45310000-3
09331200-0
II.6 Okres, w którym realizowane będzie zamówienie
data rozpoczęcia:
Data rozpoczęcia
30.06.2020 r.

lub zakończenia:
Data zakończenia
15.12.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca nie może być w stanie upadłości oraz posiadać zaległości w obowiązkach
podatkowych i składkach na ubezpieczenia społeczne
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
 zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który należycie wykonał, zgodnie z zasadami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót
budowlanych, z których jedna w swoim zakresie ma obejmować wykonanie robót w
budynku wpisanym do rejestru zabytków, a wartość roboty musi wynosić przynajmniej 500
000,00 zł brutto, a druga robota budowlana o wartości minimum 300 000,00 zł brutto, ma
obejmować zakresem roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie
budynków.
 Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą,
niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.
- przynajmniej czterema osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę
- dysponować kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia w
specjalności konstrukcyjno-budowalnej wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.
831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia oraz spełniającym wymagania o
których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W ZAKRESIE
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
 Wykaz prac wymienionych w pkt. III.1.3
 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.
 Oświadczenie o stanie zatrudnienia
ISEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
NIE
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego .
cena za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia jest ceną ryczałtową za całość
zamówienia i nie podlega renegocjacji,
wykonawca oświadcza iż, dokonał przed złożeniem oferty, sprawdzenia prawidłowości
obmiarów i nie może żądać dodatkowej zapłaty za ewentualne nieścisłości w obmiarach
przedłożonych w postępowaniu przetargowym.
IV.5) ZMIANA UMOWY
IV.5.1 Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak, w wypadku zwiększenia zakresu robót poza zakres objęty zamówieniem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2 Forma oferty:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Termomodernizacja Kościoła
Parafialnego w Nieliszu” nie otwierać przed 30.05.2020 r. godz. 10:15, w formie pisemnej, na
zmieszczonym formularzu, w języku polskim, cena wyrażona w złotych polskich.
IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 30.05.2020 r., godzina: 12:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
wypadku :
- nie otrzymania przez Zamawiającego środków z WFOŚiGW,
- gdy cena oferty przekroczy przewidzianą przez Zamawiającego kwotę na realizację
zamówienia
IV.6.4) Sposób kontaktu z oferentami
- za pomocą poczty elektronicznej e-mail: Darsony@interia.pl
- tel. : 600 424 352 : w godz. 10:00 – 14.00

