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Ogłoszenie

Numer

2021-27765-66675

Id

66675

Powstaje w kontekście projektu

RPWP.09.02.01-30-0100/17 - „Modernizacja obiektów poprzemysłowych w Śremie poprzez rozwój funkcji 
edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych wdrażanych przez Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – II 
etap”

Tytuł

Modernizacja obiektów poprzemysłowych w Śremie

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

1.�Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.�Określenie warunków istotnych zmian umowy zawiera projekt umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-30
1. ZAPYTANIE OFERTOWE
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
6. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
7. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-08-30

Data ostatniej zmiany

2021-08-30

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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2021-09-14 14:00:00 2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca 
Jezusa w Śremie
Kilińskiego 23
63-100 Śrem
NIP: 7851419978

Osoby do kontaktu

Ryszard Adamczak
tel.: 604530252
e-mail: dyrektor@kcek.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Modernizacja obiektów poprzemysłowych w Śremie

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis
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1.�Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów poprzemysłowych w Śremie. 
2.�Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:
1)�w dokumentacji  projektowej,
2)�w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
3)�w przedmiarach robót
4)�wzorze umowy.
3.�Kod CPV:
CPV 45000000-7  roboty budowlane
CPV 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45111300-1 roboty rozbiórkowe
CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4.�Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, w związku z powyższym należy wykonywać 
je tak, aby nie zakłócić funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej 
ostrożności w trakcie ich wykonywania, jak i przy organizacji placu budowy. Jednocześnie w celu 
zapewnienia zabezpieczenia funkcjonowania szkoły, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 
z administratorem budynku kolejności wykonywanych robót budowlanych. 
5.�Jeżeli w jakiejkolwiek części zapytania ofertowego lub w jego załącznikach wskazano znaki 
towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 
technicznych, należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na 
celu jedynie wskazanie wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi 
na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 
W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. 
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych 
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych, itp.
6.�Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Modernizacja obiektów poprzemysłowych 
w Śremie poprzez rozwój funkcji edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych wdrażanych przez 
Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – II etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 
Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, 
Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 
powojskowych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
7.�Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
8.�Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
9.�Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Okres gwarancji
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minimum 60 miesięcy

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

śremski

Gmina

Śrem

Miejscowość

Śrem

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, roboty o podobnym charakterze w jednej z niżej oznaczonych grup, potwierdzonych 
dokumentami, że zostały wykonane należycie:
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- co najmniej 1 zamówienie z grupy: prace budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 3,5 mln 
złotych
- co najmniej 2 zamówienia z grupy: instalacje elektryczne, energetyczne 
i teletechniczne o wartości brutto nie mniejszej niż 1,8 mln złotych każda

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów – 
doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie 
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej 
waluty  z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu 
nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 
wszczęciem postępowania.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej, posiadający minimum 
5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (licząc od dnia uzyskania uprawnień). 
Osoba, która będzie wskazana w wykazie będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln zł
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę do oferty: 
1)�formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego
2)�kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót 
(kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i nie podlega ocenie, służy do przedstawienia 
sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
jakiejś pozycji określonej w przedmiarach lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że wykonawca skalkulował te roboty w 
innych pozycjach kosztorysu ofertowego.)
3)�dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia � w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1, 
4)�wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz należy przygotować zgodnie 
ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego � w celu potwierdzenia spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. a
5)�wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy 
przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego � w celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 
2 lit. b
6)�aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
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zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności � w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdziale XIII ust. 2 pkt. 10 lit. a zapytania ofertowego
7)�aktualne zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności � w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdziale XIII ust. 2 pkt. 10 lit. a zapytania 
ofertowego
8)�kserokopia dowodu wniesienia wadium w postaci przelewu pieniężnego lub kserokopia wadium 
wniesionego w innej formie
9)�odpowiednie pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w pkt. 5 i 9

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�W celu uniknięcia konfliktu interesów, przedmiotowe zamówienie nie może być udzielone 
podmiotom powiązanym z:
a)�Zamawiającym 
b)�osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert
osobowo lub kapitałowo.
2.�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:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 
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przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e)�pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w 
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f)�pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
3.�Ponadto, osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia podlegają 
wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60%

cena najniższej oferty
cena = ……………………………….. x 60 pkt.
cena badanej oferty
�
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

gwarancja – 40%
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W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji:
gwarancja minimalna, tj. 60 miesięcy – 0 pkt.
wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy – 20 pkt.
wydłużenie gwarancji o 24 miesiące – 40 pkt.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-08-30 - data opublikowania

-> 2021-09-14 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


