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Pałecznica, dnia 07.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego
na termomodernizację kościoła i plebani realizowanego w ramach Programu „Poprawa
jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Zamawiający:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy
ul. Św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
tel. (0-41) 384-80-13
fax. (0-41) 384-81-07
www.parafia.palecznica.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizację kościoła i plebani realizowanego w
ramach Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w
budownictwie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 października 2020 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał
(tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedne
roboty budowlane obejmujące ocieplenie ścian zewnętrznych budynku na powierzchni
ścian równej co najmniej 200 m2, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie lub
remont systemu grzewczego,
2) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi
będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z
uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych
obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019
r. poz. 1117), do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach i
zakresie:
− konstrukcyjno-budowlanej,
− instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych,
− instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
1) wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
V.1. Oświadczenie
1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części
V pkt 1 – 2 SIWZ.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o
którym mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie.
4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1 - 2SIWZ, polega na zdolnościach
innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2a do SIWZ, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu oraz składa dowody, o
których mowa część V akapit trzeci SIWZ.
5.
Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia, i nie wezwie Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia oświadczeń
ani dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert:
cena oferty – 60%
okres gwarancji – 40%
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Parfii Św. Jakuba, 32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 10,
w terminie do dnia 22 sierpnia 2020 r. godz. 11.00
Oferty zostaną otwarte w Kancelarii Parafii, 32-109 Pałecznica, w dniu 22 sierpnia 2020 r.
godz. 11.30
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie www.
parafia.palecznica.pl
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

