
Kategoria ogłoszenia: przetarg - Polska

Data dodania oferty: 2022-02-04

Przedmiot ogłoszenia: Wykonanie robót termomodernizacyjnych wraz z montażem rewersyjnej pompy ciepła

Organizator: Parafia Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego Kraplewo

Adres: Kraplewo 12, 14-100 Ostróda

Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki

Państwo: Polska

Telefon / fax: tel. 604-172-441

E-mail: artpog@interia.pl

Opis: Zmniejszenie zużycia energii w Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Kraplewie poprzez
wykonanie robót termomodernizacyjnych wraz z montażem rewersyjnej pompy ciepła.

4.1 W ramach inwestycji zakłada się usprawnienie stanu technicznego budynku plebanii w Kraplewie 12 w
następującym zakresie:
o Montaż nowej instalacji c.w.u. z doprowadzeniem do punktów poboru wody. Produkcja c.w.u przez
projektowaną pompę ciepła. Montaż liczników ciepła i wody.
o Montaż rewersyjnej pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym o mocy 20,77 kW w punkcie B0/W35 wraz
z niezbędną armaturą oraz odwiertami pionowymi. Montaż instalacji c.o. w budynku z przyłączem do
źródła ciepła. Montaż instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach parteru (ok. 180 m2) wraz z
urządzeniami do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz odtworzeniem posadzek.
Montaż klimakonwektorów na piętrze budynku wyposażonych w zawory termostatyczne. Montaż systemu
zarządzania energią BMS w budynku. Montaż licznika ciepła i energii elektrycznej
o Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz dachu nad pomieszczaniami ogrzewanymi
poprzez natrysk pianki poliuretanowej o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,025
W/mK.
o Docieplenie ścian zewnętrznych graniczących z powierzchnią ogrzewaną od wewnątrz materiałem o
grubości 9 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,020 W/mK.
o Docieplenie ścian zewnętrznych graniczących z gruntem za pomocą styropianu ekstrudowanego o
grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK.
o Wymiana wszystkich okien na energooszczędne z szybą zespoloną, U = 0,9 W/m2K.
o Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne, U = 1,3 W/m2K.
o Montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.
o Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,08 kW,
o Wymiana oświetlenia wewnętrznego,
o Do zakresu inwestycji będą należały również opracowania o charakterze technicznym niezbędne do
potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego i ekologicznego.
4.3 Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną do SWZ
dokumentacją techniczną.
4.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.6 Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
4.7 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W sytuacji gdy
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest
wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Informację o zakresie prac powierzonych podwykonawcy winna zawierać się w Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4.8 Wykonawca może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w pkt 8.6, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.9 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4.10 Kod CPV:
o 45000000-7 - roboty budowlane
o 42511110-5 - pompy grzewcze
o 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
o 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
o 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
o 09332000-5 - Instalacje słoneczne
o 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.11 Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,,Budownictwo
Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".
4.12 Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami, zaleceniami producentów materiałów i wytycznymi zastosowanych technologii oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną, a także wskazaniami i wymaganiami osób pełniących nadzór ze strony
Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Specyfikacja: 4.2 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Osoba do kontaktu w sprawie wizji
lokalnej Ks. Artur Poganiacz, nr tel. 604-172-441, e-mail: artpog@interia.pl.

Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE, TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.
13.1 Ofertę należy składać za pomocą adresu email: artpog@interia.pl lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia 01.03.2022 r. do godz. 12:00.
13.2 Złożenie oferty przez wykonawcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego bez zastrzeżeń
wszystkich warunków postępowania.
13.3 Oferta wraz z oświadczeniem winny być przedstawione w formie oryginału oraz zeskanowane w w
formacie PDF.
13.4 Wszelkie konsekwencje złożenia oferty w sposób nieprawidłowy lub jej niewłaściwego oznakowania
ponosi wykonawca.
13.5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem wskazanego adresu email lub pismem.

Termin składania: 2022-03-01

Miejsce i termin realizacji: Wykonanie zadania od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r.

Wadium: 10 000,00 zł

Wymagania: Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 ze zm.) i jest prowadzone zgodnie z niniejszą
specyfikacją warunków zamówienia.
3.2 W sprawach nieuregulowanych specyfikacją warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
3.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia
oznaczone jest numerem: 2021/1/PN/KRAPLEWO. Wykonawcy porozumiewając się z zamawiającym
powinni powoływać się na powyższy numer.
3.4 Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
7.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby ofert stanowi o
tym, że ich treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia i spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania.
7.2 Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.3 Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza
sporządzenie oferty w postaci:
a) dokumentu elektronicznego opatrzonego ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
b) zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej i podpisanej przez niego w postaci papierowej,
tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną,
Zamawiajacy zaleca sporządzenie oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres poczty elektronicznej: artpog@interia.pl lub złożyć osobiście
w siedzibie Parafia Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego Kraplewo, Kraplewo 12, 14-100 Ostróda.
7.4 Do oferty należy załączyć załączniki o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia, w tym
strony oferty zawierające jakąkolwiek treść.
7.5 Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z
dokumentów załączonych do oferty w postępowaniu.



7.6 Wszystkie załączniki do oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane
przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być
parafowane lub podpisane przez wykonawcę.
7.7 Ofertę wraz z załącznikiem w postaci elektronicznej należy złożyć:
a) w postaci skanu w formacie PDF lub JPG,
b) w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7.8 Pliki o których mowa w pkt 7.7 winny być ponumerowane, a ich nazwa powinna wskazywać na ich
zawartość.
7.9 Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.
7.10 W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub w dokumentach złożonych wraz z ofertą
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone

informacje powinny zostać wskazane w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) o nazwie:
,,Tajemnica przedsiębiorstwa". W przypadku nie zabezpieczenia przez wykonawcę w ofercie informacji
zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego. Zapis pkt. 7.1. stosuje się odpowiednio.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:- 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych),
12.2 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
12.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
12.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: BGZ BNP Paribas nr 10 2030 0045 1110 0000
0130 6030
2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
12.5 Wadium wniesione w formie pieniądza powinno zawierać NIP wnoszącego wadium i powinno być
oznaczone w następujący sposób: ,,Wadium, nr postepowania: ..... NIP wykonawcy...". Kopię dowodu
wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zaleca się dołączyć do
Oferty.
12.6 Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku
zamawiającego. Zamawiający informuje, iż wnosząc wadium w pieniądzu należy brać pod uwagę sesje
wychodzące i przychodzące banków obsługujących strony transakcji.
12.7 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się znaleźć zapisy, z
których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze
żądanie.
12.8 Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium.
12.9 Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert oraz wykonawcom, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
12.10 Wadium zwracane jest wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
12.11 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadiu
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12.12 Zamawiajacy może żądać ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie w pkt. 12.10 SWZ, jeżeli w wyniku postępowania jego oferta została ostatecznie
wybrana. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12.13 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, w przypadku
gdy:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
12.14 Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
12.15 W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie
wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie
Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w
pkt.12.13 i 12.14 SWZ - bez konieczności potwierdzania tych okoliczności. Zamawiający nie dopuszcza
sytuacji powołania się w treści gwarancji/poręczenia na zapisy ustawy Pzp - w takim przypadku
Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu na postawie pkt.8.2.20 SWZ.
12.16 Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
12.17 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, wykonawca zobowiązany jest przesłać



na adres zamawiającego, w terminie składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący
sposób: ,,Wadium - postępowanie nr ....'', oryginał poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
na adres zawarty w pkt 7.2 niniejszej SWZ.
12.18 Wykonawca może wnieść wadium w formie innej niż pieniężna również w formie elektronicznej
poprzez wczytanie na Platformie Biznes Polska oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (np. zaopatrzonego
w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji,
upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu), zapewniającym spełnienie wymogu złożenia
dokumentu w oryginale.

Kod CPV: 45000000-7, 42511110-5, 45331100-7, 45310000-3, 45311100-1, 09332000-5, 09331200-0

Numer dokumentu: 2021/1/PN/KRAPLEWO

Źródło: Internet i własne

Załączniki: ZIP załącznik

https://www.biznes-polska.pl/data/files/254/2/33_aj03_ogl.zip

	

