OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY
NA:

„MODERNIZACJĘ INSTALACJI C.O. – ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA HALI
WYDZIAŁU REMONTOWEGO TRAMWAJÓW SZCZECIŃSKICH SP. Z O.O.
PRZY UL. KLONOWICA 5 W SZCZECINIE”
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 euro
sprawa nr 16/ZS/DZ/2019
➢ Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.,
na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp.
➢ Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi
w zakresie transportu tramwajowego, o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5) Pzp.
➢ Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (dalej SP) oraz
Regulaminie udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie stanowiącym
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r., z późn. zm. Regulamin dostępny
na stronie internetowej: www.ts.szczecin.pl.
Przedmiot zamówienia/wymagany termin realizacji zamówienia
1.

2.

3.
4.

Przedmiot zamówienia jest modernizacja instalacji c. o. – zmiana sposobu ogrzewania hali Wydziału
Remontowego Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie, zgodnie
z opracowaną przez Biuro Projektowe „Domicil” dokumentacją projektową, która stanowi
załącznik nr 9 do SP oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7
do SP.
Nazwa i kod CPV:
1) Roboty instalacyjne w budynkach – 45300000-0;
2) Instalowanie centralnego ogrzewania – 45331100-7;
3) Roboty instalacyjne elektryczne – 45310000-3;
4) Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych – 45311000-0;
5) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – 45400000-1.
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia – zgodny z zapisem § 2 ust. 1
wzoru umowy (załączniku nr 7 do SP) tj. wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie do 150
dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
Szczegółowe zakres wykonania robót budowlanych opisany został w rozdz. XIX SP oraz we wzorze umowy
(załączniku nr 7 do SP).

Pozostałe informacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adres strony internetowej na której zamieszczono SP: www.ts.szczecin.pl
Ofertę należy złożyć w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii Spółki
ul. Klonowica 5, pok. Nr 40, w terminie do dnia 19.06.2019 r., do godz. 10:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.06.2019 r., o godz. 11:00 w Spółce Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pokój nr 103 (I piętro).
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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7.

8.
9.
10.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
w terminie do dnia 19.06.2019 r., do godziny 10:30, tj. przed upływem terminu składania ofert.
Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach, o których mowa w rozdz. X SP.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w rozdz. XIV SP.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarte są
w SP.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych
należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności określone w rozdz. XVII SP.

Kryterium oceny ofert
1.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) kryterium: „Cena” (C)- 90 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
cena najniższa
----------------------------------------cena oferty ocenianej

x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %

Jako cenę służącą do obliczenia punktów w kryterium „cena” zamawiający przyjmie cenę
łączną brutto podaną w ofercie wykonawcy, stanowiącą sumę wynagrodzenia
kosztorysowego obliczonego na podstawie TER.
2) Kryterium: „Okres gwarancji jakości na roboty budowlane” (G) - 10 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji jakości na roboty budowlane”
(G):
okres gwarancji jakości oferty ocenianej
-------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%
najdłuższy okres gwarancji jakości (60 m-cy)
Uwaga:
Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia
wynosi – 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego przez zamawiającego. Oferta
wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy, zostanie
pominięta jako nieodpowiadająca treści SP. Maksymalny okres gwarancji jakości na roboty
budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 60 miesięcy od daty dokonania odbioru
końcowego przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż
60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji jakości na roboty budowlane”
zostanie mu policzony termin 60 miesięcy, jako maksymalny okres gwarancji jakości
na roboty budowlane.
S=C+G
2.

Komisja sektorowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. Największa liczba
punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak
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