Ogłoszenie
zaproszenia do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
zakup linii do produkcji drewna inżynieryjnego łączonego na długość, warstwowo oraz
krzyżowo
w ramach projektu
„Wdrożenie nieopatentowanej wiedzy technicznej w celu rozwoju działalności firmy
ODNOVA”
Nr postępowania 2/3.2.2/2017
Spytkowice, dnia 10.07.2017

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.
Zamawiający:
F.P.H.U „ODNOVA” Jacek Smętek
Adres: Spytkowice 281
Kod: 34-745 Miejscowość: Spytkowice
NIP: 7351540435
REGON: 492834959

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez F.P.H.U
„ODNOVA” Jacek Smętek” na realizację projektu „Wdrożenie nieopatentowanej wiedzy
technicznej w celu rozwoju działalności firmy ODNOVA” (zwanym dalej Regulaminem) w
trybie NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.odnova.com/s35konkurs-2.html oraz w jego siedzibie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, na
każdym jego etapie, do czasu podpisania umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Wykonawcy składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie
udzielenia przedmiotowego zamówienia obowiązani są spełniać warunki opisane w ogłoszeniu.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani
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będą złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty, a także stosowne pełnomocnictwa, w
przypadku, gdy umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup linii do produkcji drewna inżynieryjnego
łączonego na długość, warstwowo oraz krzyżowo, zgodnie z normami EN, DIN,
normami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi standardami
technicznymi oraz przepisami prawa, spełniającej bez zastrzeżeń swoją funkcję. Linia ta
powinna składać się z elementów opisanych w Załączniku nr 7 do ogłoszenia. Zakres
zamówienia obejmuje w szczególności wszystkie dostawy i usługi wymienione w
niniejszym ogłoszeniu tj. między innymi: koszt pełnej, pisemnej dokumentacji, w tym
tłumaczeń, wszystkich komponentów niezbędnych do zbudowania, eksploatacji,
funkcjonowania linii będącej przedmiotem zamówienia.
1.2.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie także całości koncepcji
bezpieczeństwa wraz z wyłącznikami awaryjnymi.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Warunki ogólne
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdobycie wiedzy dotyczącej warunków
faktycznych i prawnych realizacji zamówienia w miejscu jego wykonania, w szczególności w
zakresie rodzaju i jakości urządzeń i materiałów, jak również wszelkich prac związanych z
wykonaniem zamówienia. Nie dopełnienie obowiązków w tym względzie stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie będą przysługiwać mu jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w
szczególności po wykonaniu zamówienia.
Oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą zapewniać pełną sprawność linii w
temperaturach od 0 stopni do + 40 stopni.
Ostatecznemu odbiorowi podlegać będzie kompletna i uruchomiona linia po dokonaniu
przeszkolenia personelu i potwierdzeniu jego kwalifikacji. Przed zgłoszeniem odbioru
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu:
➢ zgodnych z wymaganiami urzędowymi instrukcji obsługi i instrukcji postępowania na
wypadek konserwacji i awarii dla całej linii (wraz z łączami i interfejsami),
➢ deklaracji CE wytwórcy,
➢ danych na piśmie dotyczących emisji hałasu poszczególnych części maszyn,
➢ danych na piśmie dotyczących emisji pyłów poszczególnych części maszyn,
➢ wszelkiej dokumentacji podlegających niezbędnemu przekazaniu urzędom dla
procedury uzyskania zezwoleń w odpowiedniej liczbie egzemplarzy (w razie potrzeby
na moment składania podań o urzędowe pozwolenia),
➢ dokumentów gwarancyjnych
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➢ listy wszelkich wymienianych części podlegających zużyciu (zestawienie w ujęciu
rocznym wraz z przedziałem czasowym) w czasie pierwszych 8 lat wraz z zestawieniem
kosztów oraz podaniem czy wymiana może być dokonana przez zakładową służbę
utrzymania czy też musi być wykonana przez fachowca z zewnątrz.
w wymaganej umową liczbie egzemplarzy wraz z tłumaczeniem na język polski.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia umocowanego i
kompetentnego przedstawiciela przy urzędowych procedurach.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach wykonania przedmiotu zamówienia
obecności jednego pracownika (dla jego zakresu dostawy) przy eksploatacji próbnej w okresie
nie przekraczającym 3 tygodni.
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż
12 miesiące a dodatkowo na konstrukcje stalowe nie krótszy niż 5 lat od dnia uruchomienia
linii oraz dokonania ostatecznego odbioru przez Zamawiającego przy uwzględnieniu 3
zmianowego systemu pracy.
Utylizacja materiałów wykorzystywanych w procesie realizacji przedmiotu zamówienia w tym
opakowań należy do obowiązków Wykonawcy i odbywać się będzie na jego koszt oraz w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z późn. zm.).
Realizacja dostaw sprzętu
Dostawy będą realizowane na plac budowy w Spytkowice 281, 34-745 Spytkowice z
zastrzeżeniem warunków poniższych.
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu zamówienia ponosi Zamawiający. Koszty
załadunku po stronie Wykonawcy, rozładunek wykonany staraniem i na koszt Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą zgodnie ze szczegółowym harmonogram, stanowiącym załącznik
do umowy.
Dokumentacja
Wszelka dokumentacja projektowa oraz pozostała dokumentacja przekazana będzie w formie
pisemnej oraz elektronicznej w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Wersją
wiążącą jest polska wersja językowa.

Wymagania szczególne
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Zasilanie w prąd i elektrotechnika
Wykonawca zobowiązany będzie do zdefiniowania rozdzielni głównej wraz z częścią mocową
i odpowiednimi zabezpieczeniami dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Położenie przewodów i podłączenie zasilania głównego do zdefiniowanego łącza/punktu styku
należy do obowiązków spoczywających po stronie przygotowania budowlanego.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:
➢ danych dotyczących ciepła emitowanego przez szafy sterownicze
➢ danych dotyczących metrów bieżących szaf sterowniczych oraz wymiarów
➢ dokładnego planu ustawienia szaf sterowniczych
➢ zestawienia silników wraz z podaniem mocy
➢ informacji o wytwórcach poszczególnych silników
Zamocowania
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia oddzielnego opisu wszystkich niezbędnych
elementów mocowań takich jak m.in. podstawy do wspawania, płyt do mocowania kołków,
kołki, śrub fundamentowych służących do zamocowania wymienionych w opisie przedmiotu
zamówienia komponentów.
II.

TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Planowany termin realizacji zamówienia do 31.10.2018 r. zgodnie ze szczegółowym
harmonogramem dostaw, który będzie stanowił załącznik do umowy.
W harmonogramie zostaną określone dokładne terminy wykonania dokumentacji projektowej,
dostaw, montażu i uruchomienia.
III.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w
zakresie:
1) posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi oraz uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wykazali się wiedzą
i doświadczeniem w realizacji prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. polegających w szczególności na dostawie i montażu linii do produkcji drewna
inżynieryjnego łączonego na długość, warstwowo oraz krzyżowo. W celu potwierdzenia
spełnienia tego warunku Wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem w
ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej trzech prac polegające w szczególności na dostawie i montażu linii o równowartości
500 000,00 EURO każda. W przypadku realizacji inwestycji w walucie innej niż EURO,
wartość inwestycji określa się w przeliczeniu na EURO stosując kurs średni Banku Centralnego
kraju waluty na dzień 10.07.2017 roku, w którym inwestycja została uruchomiona.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie
przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez nich oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.
IV (zgodnie z zasadą spełnia / nie spełnia).
IV.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1.

Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia), że spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi oraz uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1)
2)
3)
4)
4.2.

Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia), że nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4.3.

Aktualne dokumenty rejestrowe, a w szczególności odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we
wniosku muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich.

4.4.

Wykaz prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.
polegających w szczególności na dostawie i montażu linii zakup linii do produkcji
drewna inżynieryjnego łączonego na długość, warstwowo oraz krzyżowo
zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres działalności jest
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krótszy w tym okresie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą
być dołączone:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie udzielone
pełnomocnikowi, który jest jednym z Wykonawców występujących wspólnie albo
osobą trzecią,
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1. podpisane przez wszystkich Wykonawców
łącznie lub przez ich pełnomocnika,
3) oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.2. podpisane przez każdego z osobna
Wykonawcę ubiegającego się łącznie o zamówienie,
4) dokument, o których mowa w pkt 4.3. dla każdego z osobna Wykonawcy ubiegającego
się łącznie o zamówienie,
5) dokument, o którym mowa w pkt 4.5. przez wszystkich Wykonawców łącznie lub przez
ich pełnomocnika lub przez Wykonawcę występującego wspólnie z pozostałymi, który
potwierdzi spełnienie warunku za pozostałych Wykonawców wspólnie z nim
występujących.
Uwaga:
1. Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
V.

OFERTA WSTĘPNA
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć ofertę wstępną
stanowiący Załącznik nr 5. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu stanowi Załącznik nr 1.
Oferta wstępna powinna zostać sporządzona na podstawie szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia w szczególności zawartego w Załączniku nr 7.
Oferta wstępna musi zawierać cenę oferty za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. Ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia. Cena ofertowa w ofercie wstępnej powinna zostać skalkulowana jako suma
wszystkich cen jednostkowych elementów zamówienia.
Przez ceny zamawiający rozumie wyrażone w pln lub euro wartości netto
poszczególnych elementów zamówienia. Oferty złożone w euro zostaną przeliczone po
kursie NBP z dnia ogłoszenia postępowania tj. 10.07.2017.
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Oferty wstępne nie podlegają ocenie natomiast będą przedmiotem negocjacji w sytuacji,
w której wykonawca zostanie zakwalifikowany do postępowania tj. spełni warunki udziału
w postępowaniu.
Ofertę wstępną należy złożyć w formie pisemnej lub ma e-mail: info@odnova.com w
języku polskim.
VI.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT OSTATECZNYCH.

Ważne i niepodlegające odrzuceniu oferty ostateczne Wykonawców, którzy zostaną
zakwalifikowani do postępowania na podstawie wniosków do udziału w postępowaniu, a także
złożą oferty wstępne i przystąpią do negocjacji będą oceniane na podstawie kryteriów oceny
ofert.
Warunki dotyczące ważności i podstaw odrzucenia ofert zostaną określone w zaproszeniu do
złożenia oferty ostatecznej.
Zamawiający przewiduje, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena (100%).
VII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA WNIOSKÓW O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego:
F.P.H.U „ODNOVA” Jacek Smętek
Spytkowice 281, 34-745 Spytkowice
oraz zatytułowana:
„Oferta wstępna wykonania zamówienia dot. zakupu linii do produkcji drewna
inżynieryjnego łączonego na długość, warstwowo oraz krzyżowo w ramach
projektu „Wdrożenie nieopatentowanej wiedzy technicznej w celu rozwoju
działalności firmy ODNOVA”
nie otwierać przed 18.07.2017 r. Godz. 09:00
Wnioski złożone po terminie będą zwracane Wykonawcy bez rozpatrzenia.
Przy składaniu wniosku na żądanie Wykonawcy wydawane będzie pokwitowanie.
Oferty należy składać w formie papierowej do F.P.H.U „ODNOVA” Jacek Smętek, 34745 Spytkowice do dnia 18.07.2017 do godz. 09.00 lub na e-mail: info@odnova.com
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
doręczenia przez pocztę do Zamawiającego do dnia 18.07.2017r. włącznie do godziny
09.00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.07.2017 o godz. 10.00 w: F.P.H.U
„ODNOVA” , Spytkowice 281, 34-745 Spytkowice.
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VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
OSOBACH
UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami będzie się odbywało drogą
pisemną lub e-mail wyłącznie w języku polskim.
Adres do korespondencji:
F.P.H.U „ODNOVA” Jacek Smętek
Spytkowice 281, 34-745 Spytkowice
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Jacek Smętek
Tel. 182688970
E-mail: info@odnova.com
Godziny pracy przedstawicieli Zamawiającego od 8:00 do 16:00.
IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWOTY WADIUM
Zamawiający nie przewiduje żądania wadium w przedmiotowym postepowaniu.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą pozostawali związani złożoną przez siebie ofertą 90 dni od ostatecznego terminu
składania ofert. Zamawiający przewiduje możliwość zwrócenie się o przedłużenie terminu związania
ofertą, jeden raz o maksymalnie 60 dni.
XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

11.1 W postępowaniu wezmą udział Wykonawcy, którzy złożą podpisany przez umocowane do
reprezentacji Wykonawcy osoby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
11.2
Wniosek należy sporządzić na piśmie, czytelnie i w języku polskim, zgodnie z
wymogami umieszczonymi w Ogłoszeniu (w szczególności z formularzem wniosku o
dopuszczenie stanowiącym Załącznik nr 1), dołączyć wszystkie wymagane
oświadczenia i dokumenty oraz ewentualnymi pełnomocnictwami szczególnymi lub
rodzajowymi, jeżeli Wniosek został podpisany przez osoby niewskazane we właściwym
rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako
uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy albo w
przypadku Wykonawców występujących wspólnie.
11.3
Do wniosku należy dołączyć ofertę wstępną.
11.4
Wniosek oraz wszystkie oświadczenie i dokumenty dołączone do wniosku
muszą być podpisane przez osoby umocowane do występowania w imieniu
Wykonawcy, ujawnione we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. Dokumenty
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mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale, kopii poświadczonej
przez udzielającego pełnomocnictwa lub notarialnie.
11.5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do wyjaśnienia lub
uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.3, a także pełnomocnictw.
11.6
Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób
upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. Brak podpisu będzie
oznaczał nieistnienie poprawki.
11.7
Oczywiste omyłki w tekście wniosku zostaną poprawione, o czym niezwłocznie
zostanie powiadomiony Wykonawca.
11.8
Poprawieniu podlegają także inne omyłki, o ile nie będą one istotne.
Wprowadzenie poprawki wymaga akceptacji Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia
przekazania mu informacji w tym zakresie przez Zamawiającego. Brak zgody
wyrażonej mailem lub faksem i potwierdzonej w formie pisemnej spowoduje
odrzucenie oferty, po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
11.9
Wniosek należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być
zaadresowana do Zamawiającego następująco:
F.P.H.U „ODNOVA” Jacek Smętek
Spytkowice 281, 34-745 Spytkowice
oraz zatytułowana:
„Oferta wykonania zamówienia dot. zakupu linii do produkcji drewna
inżynieryjnego łączonego na długość, warstwowo oraz krzyżowo w ramach
projektu „Wdrożenie nieopatentowanej wiedzy technicznej w celu rozwoju
działalności firmy ODNOVA”
lub w wersji elektronicznej na e-mail: info@odnova.com
nie otwierać przed 18.07.2017 r. Godz. 09:00
Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
11.10
1)

Wycofanie wniosku o dopuszczeni do udziału w postępowaniu lub jego zmiany.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonego
wniosku pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania wniosków.
2)
Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez
Wykonawców w formularzu wniosku winny zawierać:
wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień,
treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek,
treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia.
3)
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich
samych wymagań, jak składany wniosek odpowiednio oznakowanych dodatkowo
dopiskiem „ZMIANA”.
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4)

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania wniosków wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to
powinno być złożone według takich samych wymagań, odpowiednio
oznakowanych dodatkowo dopiskiem „WYCOFANIE”.

Uwaga:
1. Zmiany, poprawki i uzupełnienia muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane
we właściwym rejestrze, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub osoby posiadające
właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.
2. Powiadomienie o wycofaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być
podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze, zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa
szczególne lub rodzajowe. Do powiadomienia o wycofaniu wniosku należy załączyć
dokument, o którym mowa w pkt. IV.4.3 niniejszego Ogłoszenia, lub stosowne
pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe albo dla pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie.
XII.

INFORMACJE O PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE
NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM.

10.1. W postępowaniu obowiązuje język polski. Wszystkie dokumenty przekazywane w
procesie udzielenia zamówienia będą sporządzone lub załączone z tłumaczeniem na
język polski.
10.2. Przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamawiających może zorganizować zebranie Wykonawców, celem udzielenie
odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania. W trakcie zebrania pytania i
odpowiedzi zostaną zaprotokołowane i przekazane wszystkim uczestnikom zebrania, a
także zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie.
10.3. Uczestnikami postępowania stają się Wykonawcy, którzy złożą wypełniony wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
10.4. Zamawiający oceni złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod
względem zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, a także
zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10.5. O wynikach przeprowadzonej oceny wniosku Zamawiający niezwłocznie poinformuje
Wykonawcę, który złożył wniosek.
10.6. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu, którzy złożyli ofertę wstępną załączoną do wniosku.
10.7. Przewiduje się 2 tury negocjacji. Ich ostateczna liczba jest zależna od ich przebiegu,
ustaleń i potrzeb Zamawiającego.
10.8. Negocjacje będą prowadzone w oparciu o oferty wstępne wykonawców
zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu.
10.9. Negocjacjom będą podlegały warunki wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do ustalenia ostatecznego wzoru umowy. Po negocjacjach Zamawiający
zaprosi Wykonawców, którzy przystąpią do negocjacji do złożenia ofert ostatecznych.
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10.10. Zamawiający może wykluczyć z postepowania Wykonawców, którzy nie złożyli oferty
wstępnej i/lub którzy nie przystąpili do negocjacji.
10.11. W terminie składania ofert ostatecznych Wykonawcy mogą wnosić zapytania do treści
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
Wykonawcy, który zadał pytanie oraz przekaże treść zapytania i odpowiedzi
pozostałym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Zamawiający nie
przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia.
10.12. Po dokonaniu oceny ofert ostatecznych, a w tym formalnej i merytorycznej, spośród
ważnych i spełniających warunki określone w Zaproszeniu i szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia ostatecznej ofert, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wybór zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny ofert.
10.13. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając informacje o wyborze na swojej
stornie internetowej oraz w siedzibie.
10.14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany o
przewidywanym terminie podpisania umowy.
XIII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWNIENA
Do Zaproszenia dołączony jest wzór umowy (Załącznik nr 6) stanowiący jej integralną
część.
Zamawiający przewiduje następujące warunki płatności:
•
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonany przedmiot
zamówienia,
•
30% płatności z góry przy złożeniu zamówienia po podpisaniu umowy,
•
60% płatności przed dostawą kolejnych partii maszyn,
•
10% płatności po odpisaniu protokół przejęcia linii przez Zamawiającego.
XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia Wykonawcy, którego interes
prawny doznał lub może doznać uszczerbku, przysługują środki ochrony zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy przez F.P.H.U „ODNOVA”
Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Wykazu zrealizowanych zamówień.
Formularz oferty wstępnej.
Wzór umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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