Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa
tel./fax: (77) 433 01 71 / (77) 433 93 81
e-mail: organizacyjny@mzk.nysa.pl
NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty
na remont dachu wiaty postojowej dla autobusów
zlokalizowanej przy ul.Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa

Nr zamówienia: MZK/03/2017
(zamówienie sektorowe – nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zapisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.”)

Nysa, dnia 25.07.2017 r.

1. Zamawiający
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 NYSA
NIP: 753-00-01-896 KRS nr 0000013995
Kapitał zakładowy 8.705.000 zł
tel./fax (77) 433 01 71, (077) 433 93 81
Godz. urzędowania 7 00 - 15 00
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu wiaty postojowej dla autobusów zlokalizowanej przy
ul.Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa, która składa się z głównej konstrukcji stalowej oraz poszycia z blachy
trapezowej fałdowanej. Wiata usytuowana jest jako wolnostojąca z posadzką betonową na gruncie
oraz wyposażeniem uzupełniającym.
Parametry techniczne wiaty autobusowej:
 główna konstrukcja zabudowy: stalowa słupowo-ryglowa
 powierzchnia zabudowy: 3 736,00 m2
 powierzchnia użytkowa: 3 600,00 m2
 powierzchnia dachu: 3 848,00 m2
 kubatura obiektu: 39 240,00 m3
 liczba kondygnacji: 1
 kąt nachylenia dachu: 10o.
Zakres prac obejmuje:
 odtłuszczanie poszycia dachu na całej powierzchni
 czyszczenie strumieniowo-ścierne
 gruntowanie farbą epoksydową
 docelowe malowanie farbą nawierzchniową (malowanie natryskowe)
 oczyszczanie rynien i spustów ze starej powłoki malarskiej
 renowacja orynnowania poprzez malowanie nawierzchniowe (farbą olejną)
 czyszczenie i malowanie instalacji odgromowej, przykręcanie uchwytów odgromowych,
pomiary rezystancji.
Szczegółowy zakres robót na remont dachu wiaty postojowej dla autobusów ujęty jest
w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3. Warunki realizacji zamówienia:
1) Opis prac:
Czyszczenie powierzchni dachu wykonywać przy zastosowaniu urządzenia strumieniowościernego według normy PN-ISO 8501:1996 a chropowatość podłoża zgodnie z PN-87/M-04251.
Chropowatość powierzchni stalowej po procesie czyszczenia strumieniowo- ściernego powinna
być dostosowana do współczynnika Rz-30-70 µm. Należy oczyścić powierzchnię dachu do stopnia
Sa 2.5.
Zakup farby powinien odbywać się z jednej partii aby uniknąć różnych odcieni farb jednego koloru.

Stopień skorodowania po okresie gwarancji ustala się na Ri 2 według normy PN-iso 4628/3.
W pierwszej kolejności wyszczególnia się przeprowadzenie malowania podkładem gruntującym
epoksydowym 200 µm. Powłokę należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni poprzez
natrysk, ostre krawędzie należy pomalować ręcznie pędzlem. Kolejnym etapem jest malowanie
nawierzchniowe- docelowe, należy je przeprowadzić farbą emaliową winylową o gęstości 80 µm
i kolorze RAL: 7035. Prace wykonywać przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego oraz pędzli
i wałków (krawędzie oraz miejsca trudno dostępne). Kolejnym etapem prac jest renowacja rynien
stalowych i spustów, w tym celu należy oczyścić ich strukturę papierem ściernym oraz wykonać
malowanie farbą olejną w kolorystyce RAL: 7016, luźne łączenia spustów należy przytwierdzić na
stałe uszczelką EPDM oraz sylikonem. Do konserwacji przeznacza się również instalację
odgromową, należy przykręcić luźne uchwyty wkrętami farmerskimi 4,8 x 38mm (z podkładkami),
drut aluminiowy 8mm należy oczyścić z korozji (razem z czyszczeniem dachu) oraz pomalować
natryskiem również razem z malowaniem dachu. Prace końcowe w obrębie instalacji odgromowej
dotyczą pomiaru rezystancji miernikami, należy dokonać pomiar główny oraz uzupełniający
i przedstawić protokół badań.
2) Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o
Polskie Normy, przedmiar robót, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy,
Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, itp.) i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną, a także
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie
realizacji robót
3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i p.poż.
4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postepowaniu w zakresie:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunkami szczegółowymi wymaganymi od Wykonawców jest przedłożenie następujących
dokumentów:
Oferta powinna zawierać:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

3.

4.
5.

6.

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
dokument sporządzony wg wzoru określonego w: formularzu ofertowym – załącznik nr 2.
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie
posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.
oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac na
wysokościach oraz aktualne szkolenie z zakresu BHP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3).

5. Opis przygotowania oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym zgodnie z formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,
zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub
upoważnienie.
Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na:
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa
oznakowane następująco: „Oferta na remont dachu wiaty postojowej dla autobusów
zlokalizowanej przy ul.Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa “ i opatrzone nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy.
6. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 17.08.2017 r.
do godz. 1100 (liczy się data wpływu oferty do MZK w Nysie Sp. z o.o.)
7. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2017 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa.
Otwarcie ofert jest jawne.
8. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2017 r.

9. Kryterium oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium:

Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie
kryterium:
może otrzymać oferta za dane
kryterium:

1.

Cena (C)

90 %

90 punktów

2.

Gwarancja (G)

10 %

10 punktów

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1. W przypadku kryterium „Cena” (C) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikającą z działania:

C min
P(C) = Ci • 90
gdzie:
P(C)
C min
Ci

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena”
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena oferty "i"

2. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy.
Dopuszczany przez Zamawiającego maksymalny okres gwarancji tj. 72 miesiące.
W przypadku kryterium „Gwarancja” (G) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Gi
P(G) = 72 • 10

gdzie:
P(G)
Gi

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Gwarancja”
gwarancja oferowana w ocenianej ofercie

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o tej samej liczbie punktów, wezwie Wykonawców do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we
wcześniejszych ofertach.

10. Tryb udzielania wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
Pytania w formie pisemnej należy kierować na adres e-mail: techniczny@mzk.nysa.pl.
Ze strony Zamawiającego osoba upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Izabela Książek,
tel.: 601 585 741.

Załączniki:
- przedmiar robót (załącznik nr 1)
- formularz ofertowy (załącznik nr 2)
- oświadczenie (załącznik nr 3)
- projekt umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdzam:

……………………………….

