Tychy, 23 marca 2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR 7/2021/U
(OPZ)
1. Oznaczenie Zamawiającego.
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (Tyskie TBS Sp. z o. o.),
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, NIP: 6462312814, REGON: 273662488, KRS:
0000037223 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód.
Telefon: (32) 227 03 70 lub 501 875 758, e-mail: artur.w@ttbs.tychy.pl.
2. Nazwa zamówienia publicznego.
Wykonanie przeglądu 5-cio letniego
ul. Kochanowskiego 1-3 w Tychach.

instalacji

elektrycznej

w

budynku

przy

3. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie udzielane jest w trybie art. 2 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r.
(Dz. U. 2019.2019.)
5. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty poprzez prowadzenie negocjacji.
6. Opis przedmiotu zamówienia.
6.1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej
w budynku w Tychach przy ul. Kochanowskiego 1-3 zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 1 litera
a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
6.2. Kody Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
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kod numeryczny CPV
kategoria
klasa

nazwa

grupa
dzi
ał

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji
budynkowych
Zakres pomiarów: pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiar stanu izolacji, pomiar
instalacji odgromowej, pomiar uziemienia, wykonanie pełnej dokumentacji.
W budynku jest 87 lokali mieszkalnych, 4 lokale usługowe, garaż podziemny
wielostanowiskowy, 13 garaży zamykanych. Budynek posiada 10 klatek schodowych.
50 7 1 1 000-2

7. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do 9 czerwca 2021 r.
8. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Artur Wyżkiewicz,
tel. 501 875 758.
9. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
9.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 punktów.
9.2. Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert:
9.2.1. Cena (C) – waga 100%,
10. Informację o warunkach udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobą przewidzianą do
kierowania pracami, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w specjalności instalacji elektrycznych, która wykonała w okresie
ostatnich 3 latach przed dniem składania ofert, co najmniej 2 usługi w zakresie wykonania
pomiarów instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych wielolokalowych.
11. Termin składania ofert.
Oferent powinien złożyć ofertę w formie papierowej na adres Tyskie TBS Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy lub poprzez platformę zakupową pod adresem:
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https://platformazakupowa.pl/pn/ttbs_tychy/proceedings w terminie do 1 kwietnia 2021 r. do
godz. 12:00. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone.
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