
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

16-06-2020

Termin składania ofert

02-07-2020

Numer ogłoszenia

1249885

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia, mając na uwadze stan zaangażowania robót budowlanych na obiekcie, poprzez aktualizację zapisów.
Zmiany zostały ujęte w dokumencie stanowiącym załącznik do przedmiotowego pisma oraz ukazane w fotografiach dostępnych na stronie Zamawiającego w zakładce
Aktualności/Przetargi pod numerem postępowania MPP-03-2020.
Mając na uwadze powyższe, w celu poprawnego skalkulowania ceny oferty, Zamawiający zmienia termin składnia ofert w postępowaniu na dzień 2 lipca 2020 godz. 12:00.
Zmianie ulegają zapisy IDW w punktach:
1. Punkt. 13.2 IDW:
Termin składania ofert do dnia 02.07.2020 r. do godz. 12:00.
2. Punkt 14.1. IDW
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanów dokumentów (formularz oferty i załączniki) na adres: sekretariat@lednica.pl
do dnia 02.07.2020 r. do godz. 12:00
3. Punkt 14.2. IDW:
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 02.07.2020 roku do godz. 12:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
lub
za pomocą poczty elektronicznej w formie skanów dokumentów (formularz oferty i załączniki) na adres: sekretariat@lednica.pl

w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 24.06.2020 r.do godz. 12:00.
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 24.06.2020 roku do godz. 12:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składnia ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską lub
e-mailem.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@lednica.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marmurowicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej nad realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo
Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71 24 70 00 – 1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części – Opis przedmiotu zamówienia.
Pełna dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego www.lednicamuzuem.pl w zakładce
Aktualności/Przetargi pod numerem postępowania MPP-03-2020.
3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektów, w których realizowane są
roboty budowlane, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty. Warunkiem udziału w wizji lokalnej jest zgłoszenie chęci udziału w wizji lokalnej w formie
mailowej na adres e-mail: sekretariat@lednica.pl, do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający wyznaczy termin wizji i poinformuje o
nim Wykonawców, zamieszczając informację o dacie i godzinie wizji, na stronie internetowej i w bazie konkurencyjności.

Kategoria ogłoszenia
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Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gnieźnieński Miejscowość: Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, do nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów –
rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko -
wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 4.4.
„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”. Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje wobszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.

Przedmiot zamówienia

Zakres zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru – branża budowlana
Inspektor Nadzoru – branża budowlana (dalej „Inspektor Nadzoru Budowlanego” lub „INB”) będzie miał za zadanie świadczenie dla Zamawiającego usług związanych z
Przedsięwzięciem w fazie projektowania, budowy, dostaw i montażu wyposażenia oraz przekazania do użytkowania i rozliczenia Przedsięwzięcia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (część II dokumentacji).
Pełna dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego www.lednicamuzeum.pl w zakładce
Aktualności/Przetargi pod numerem postępowania MPP-03-2020.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
a. rozpoczęcie świadczenia usług - od dnia zawarcia Umowy,
b. zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31 grudzień 2021 r.

Załączniki

Zmieniony OPZ 22.06.2020
Modyfikacja OPZ 22.06.2020
edytowalne formularze
Wzór umowy
OPZ
IDW

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
jednym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Uprawnienia budowlane: Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Staż pracy:
minimum 5 lat na stanowisku Inspektora Nadzoru Budowlanego licząc od daty uzyskania uprawnień.
Doświadczenie szczegółowe:
udokumentowane pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji, co najmniej jednej zrealizowanej pełnobranżowej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż
5 mln. PLN brutto.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w §11 wzoru umowy, część III zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
a) formularz oferty;
b) wykaz osób ;
c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawca dołączy
pełnomocnictwo.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na postawie przesłanek określonych w Rozdziale 7.1
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IDW, zostały zawarte w formularzu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług .

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena (C) – 100 %
Kryterium „Cena” (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów
proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru
Pi (C) = (Cmin/Ci)* 100 pkt
gdzie:
Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej "i"
W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zamówienia.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania:
1.wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,c) skarbowe,d) o którym mowa w art.
9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 7.1.2.;4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok
sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lubskładek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub któryzataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8.wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę napodstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba żespowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu oudzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;10. w
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Praworestrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912,1495 i 1655).
Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przezpowiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań wimieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy aWykonawcą, 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 lub
nie został określony przez Instytucję ZarządzającąPO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,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 - Beneficjent

Nazwa

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

Adres

62-261 Dziekanowice

wielkopolskie , gnieźnieński

Numer telefonu

+48 61/4275010

Fax

+48 61/4275010

NIP
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7841016977

Tytuł projektu

DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Numer projektu

RPWP.04.04.01-30-0001/19-00
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