ZAMÓWIENIE NA USŁUGI NADZORU BUDOWLANEGO W BRANŻACH
OGOLNOBUDOWLANEJI SANITARNEJ
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie zleci usługi nadzoru budowlanego W branżach
ogólnobudowlanej i sanitarnej kod CPV 71521000—6 nad planowanymi w latach 2018 i 2019
robotami remontowymi w 9-ciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ll-kondygnacyjnych
osiedla „Przylesie” (typu MBY—l 10 z Zestawu Gdańskiego zbudowanych w latach 1962 — 1972)
przy ul. 23 Marca 77D, 78, 79, 84,91, 91A, 91B,91C,91D w Sopocie.
——

—

Branża ogólnobudowlana bedzie obejmowała nadzór nad robotami:
l. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków z likwidacją mostków termicznych zgodnie
z zatwierdzonymi Projektami budowlanymi „Przebudowy balkonów i docieplenia ścian
zewnętrznych wraz 2 mmektem kolorystyki elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego”
opracowanymi przez Studio Projektowe OIKOS1 wydanymi pozwoleniami na budowę.
Wymiana okien w piwnicach.
Docieplenie stropodachów (szacunkowa powierzchnia W jednym budynku- 370 m2).
Docieplenie stropów piwnic (szacunkowa powierzchnia 360 m2 W jednym budynku)
po wykonaniu robót remontowych branży sanitarnej.
5. Docieplenie dachów nadbudówek byłej maszynowni dźwigów osobowych (szacunkowa
powierzchnia 24 m2 W jednym budynku).
6. Budową wież balkonowych po 7 wież do każdego budynku ( wykopy, fundamenty i
konstrukcja nośna z elementami balkonów).
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WAZNE:

Należy cenę ofertowa nad robotami branzy ogólnobudowlanej rozbić osobno za nadzór nad
wykonaniem robót w punktach wymienionych od 1 do 5. Oraz odrębnie podać cenę za nadzór robót
określonych w pkt. 6.
Branża sanitarna bedzie obejmowała nadzór nad robotami:
7. Modernizacja instalacji co.:
7.1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z jednorurowej na dwururową w 5—ciu
budynkach przy ul. 23 Marca 77D, 79, 91, 91A, 91B w Sopocie. Wykonanie na podstawie
powtarzalnego projektu budowlanego — wykonawczego pt.„Modemizacja instalacji
centralnego ogrzewania W budynku przy ul. 23 Marca 91 w Sopocie” opracowanego przez
Biuro Projektów „Projmed”.
7.2. Wymiana istniejącej dwururowej instalacji centralnego ogrzewania w 4—ch budynkach
przy ul. .23 Marca 78, 84, 91C, 91D w Sopocie. Wykonanie zgodne z istniejącymi trasami
orurowania.
8. Wymiana instalacji c.w.u. oraz w ramach odrębnego zamówienia wymiana instalacji z.w.:
8.1. Wykonanie wymiany poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
na podstawie „Projektu budowlanego modernizacji ciepłej i zimnej wody w
budynku” opracowanego przez Pracownię Projektową DOC—PROJ EKT.
8.2. Wykonanie wymiany istniejących pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w
obecnych szachtach.

WAŻNE:

_

Należy cenę ofertową nad robotami branży sanitarnej rozbić osobno za nadzór nad wymianą
instalacji wody zimnej i odrębnie za nadzór nad pozostałymi instalacj ami.
Zamawiaj ący będzie wymagał, aby w protokołach odbioru, obmiarach powykonawczych,
dokumentacji powykonawczej oraz fakturach, w osobnych pozycjach wyodrębnione były roboty,
których koszty są dofinansowane z publicznych środków kraj owych środków UE oraz roboty,
których koszty w całóści są finansowane przez Zamawiającego (np. budowa wież balkonowych,
instalacja zimnej wody).
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Przewidywane terminy realizacji robót:
Cztery budynki przy ul. 23 Marca W Sopocie od 11.06 do 30.09.2018.
Pięć budynków przy ul. 23 Marca W Sopocie W terminie do 30.09.2019.
Terminy mogą ulec przesunięciu. Roboty elewacyjne wykonywane będą przy sprzyjających
warunkach pogodowych. Czasochłonność usługi uzależniona będzie od postępów prac
budowlanych i instalacyjnych W budynkach. Budynki są W całości zamieszkane.
—

Kryterium wyboru: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi W oparciu o kryterium cenowe.
W ramach tego kryterium bedzie premiowane zaoferowanie jak najniższej ceny wykonania
niniejszego zamówienia. Cena musi być podana cyfrą i słownie.
Jeżeli oferty będą zawierały taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców,którzy złożyli te
oferty do złożenia W terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych WYŁĄCZNIE
W zakresie ceny.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych niż już
zaoferowane W złożonych wcżeśniej ofertach. Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych ze wszystkimi Wykonawcami którzy złożyli
oferty niepodlegające odrzuceniu zmierzające do obniżenia cen ofertowych.
Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie
będzie podlegała waloryzacji W okresie jej trwania. Cena ta musi obejmować całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy że realizację zamówienia.
Oferta powinna zawierać cenę uśrednioną nadzoru nad robotami dla jednego budynku.
›

Nie jest dopuszczone składanie ofert wariantowych i/lub ofert częściowych.
Dokumentacja techniczna do wglądu od poniedziałku do piątku (godz. 9 — 15) znaj duje się W
Biurze SM — Przylesie, przy ul. 23 Marca 77C W Sopocie, po uprzednim umówieniu się.
Informacji udziela Z-ca Prezesa ds. Technicznych Barbara Lechman 58-551 29 21, 600-043-639
Warunkiem składania ofert jest posiadanie stosownych uprawnień i aktualna przynależność
do Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed
zawarciem umowy do przedstawienia:
l) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji
Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert ( W przypadku przedsiębiorców ),
2) zaświadczenia o nadaniu numeru NIP,
3) uprawnień i aktualnej przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Warunkiem przyjęcia oferty jest zadeklarowanie wykonywania usługi osobiście co powinno zostać
pisemnie zadeklarowane.
Z postępowania zostanie wykluczona oferta Wykonawcy, który jest powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
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, polegaj ące 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 lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem
Operacyjnym „Infrastrukturai Środowisko” na lata 2014-2020,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d) pozostawaniu W związku małżeńskim, W stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa W
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia W
linii bocznej lub W stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi odpowiednie
oświadczenie wg załączonego wzoru.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym W Istotnych Warunkach Zamówienia i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali sie
o udzielenie zamówienia.
Umowa z Wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 7 dni od powiadomienia
o wyborze Wykonawcy. Miejscem zawarcia wyżej wymienionej umowy będzie siedziba
Zamawiającego, a dzień i godzina jej zawarcia, w ramach wyżej wymienionego terminu,
zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyn. W przypadku unieważnienia postepowania, Wykonawcom nie bedzie przysługiwało
żadne roszczenie W stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy klauzule informacyjną uwzględniająca regulacje zawarte W art..
13 rozporządzenia RODO. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO bedzie Zamawiaj ący i Wykonawca.
Oferty należy składać drogą elektroniczną, czytelnie, w jezyku polskim na adres:
administracja@smprzy1esiepl zatytułowana „Oferta na nadzór budowlany w branży
ogólnobudowlanej” bądż „Oferta na nadzór budowlany W branży sanitarnej” do 08 czerwca 2018
do godz. lS-tej.
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