FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

POZBUD T&R S.A.
ul. Bukowska 10A
62-081 Przeźmierowo
gm. Wysogotowo
tel./fax +48 61 8994099
fax +48 61 8102192
www.pozbud.pl

NIP: 777-26-68-150 REGON: 634378466
KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
26 774 179,00 PLN wpłacony w całości

ZAPYTANIE OFERTOWE
Data Zapytania ofertowego: 5 lutego 2014 r.

W związku z realizacją Projektu pn.
"Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach"
na wsparcie, którego spółka POZBUD T&R S.A. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie
4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym), Spółka ogłasza postępowanie ofertowe na wybór
Dostawcy dla zadania pn.: „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania
i szklenia w zakładzie w Słonawach”.

1.

Nazwa zadania

Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia
w zakładzie w Słonawach

2.

Zamawiający / Beneficjent

POZBUD T&R S.A.
Siedziba / Dane kontaktowe:
ul. Bukowska 10A
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
Tel./fax +48 61 899 40 99
Fax +48 61 810 21 92
E-mail: biuro@pozbud.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i z budżetu państwa

3.

Dostawca / Oferent

Podmiot uczestniczący w postępowaniu ofertowym i składający Ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

4.

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR

W dn. 05.11.2013 r. spółka POZBUD T&R S.A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę
o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A.
w Słonawach", ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
o

Wartość całkowita Projektu:

39.712.100,00 zł

o

Wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu:

28.457.700,00 zł

o

Wartość dofinansowania:

12.805.965,00 zł

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki oraz poprawa jej innowacyjności poprzez
wdrożenie innowacyjnych technologii lakierowania profili zespolonych oraz technologii zautomatyzowanego
procesu okuwania, szklenia, magazynowania i pakowania okien.
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do produkcji pozwoli na wykonywanie wyrobów o najwyższych cechach
jakościowych i w konsekwencji wprowadzenia na rynek zasadniczo ulepszonych produktów stolarki drewnianej okien drewnianych i drewniano-aluminiowych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną,
zakup linii do lakierowania oraz linii do zautomatyzowanego okuwania i szklenia, które zostaną zainstalowane
w hali oraz programu komputerowego zarządzającego produkcją.
Inwestycja zostanie zrealizowana w zakładzie produkcyjnym Spółki mieszczącym się w Słonawach, gmina
Oborniki.

5.

Zakres przedmiotowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego
okuwania i szklenia dla potrzeb zakładu zlokalizowanego w Słonawach 33B, gmina Oborniki.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących maszyn i urządzeń:
1.

2.

Linia do lakierowania, w skład której wchodzą:


linia lakiernicza do lakierowania podkładowego,



linia lakiernicza do nanoszenia międzywarstwy,



linia lakiernicza do lakierowania nawierzchniowego,



elementy lakierni do lakierowania podkładowego, nawierzchniowego i nanoszenia międzywarstwy,



zrobotyzowana linia lakiernicza z automatycznym generowaniem programu robota,



elementy lakierni do zrobotyzowanej linii lakierniczej.

Linia do automatycznego okuwania i szklenia, w skład której wchodzą:


automatyczny magazyn dla ram z ich elektronicznym rozpoznawaniem,



zespół stanowisk montażowych do okuwania ram,



automatyczny magazyn dla skrzydeł z ich elektronicznym rozpoznawaniem,



stacja do okuwania skrzydeł,



ściana montażowa do parowania ram ze skrzydłami,



stacja do automatycznego sortowania szyb,
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ściana montażowa do szklenia i montażu nakładek aluminiowych,



stanowiska do produkcji specjalnej,



automatyczny magazyn wyrobów gotowych wraz z pakowaniem,

Przedmiotem dostawy i montażu mogą być jedynie maszyny i urządzenia nowe fabrycznie. Dostawca
zobowiązany jest do montażu urządzeń w jeden ciąg technologiczny, celem jest zachowanie płynności produkcji
i zintegrowanie ze sobą procesów produkcji – lakierowania, okuwania i szklenia.
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich wymaganych materiałów, urządzeń, maszyn,
wyposażenia i wyrobów w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja techniczna Przedmiotu zamówienia przedstawiona została w Załączniku 1 do Zapytania
ofertowego. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom wskazanym w Specyfikacji technicznej.
Ocena spełnienia przedmiotowych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.
Zakupione linie do lakierowania oraz automatycznego okuwania i szklenia zapewnić muszą wdrożenie
opracowanych przez Zamawiającego dwóch technologii: 1) technologii lakierowania profili zespolonych w ramę
lub skrzydło i 2) technologii wytwarzania stolarki budowlanej z profili zespolonych w ramę lub skrzydło
(mającej zastosowanie po obróbce lakierniczej w zautomatyzowanym systemie produkcji), dla potrzeb produkcji
okien drewnianych i drewniano-aluminiowych.
Opis najważniejszych elementów wdrażanych przez Zamawiającego technologii został wskazany w Załączniku 2
do Zapytania ofertowego.
Oferent w celu uzyskania powyższych załączników powinien zgłosić się do Osoby do kontaktu reprezentującej
Zamawiającego w trakcie postępowania ofertowego.

6.

Pozostałe obowiązki Dostawcy

W związku z aktualnie prowadzoną inwestycją polegającą na budowie budynku produkcyjno-magazynowego
z częścią biurowo-socjalną, w którym zainstalowane zostaną linie produkcyjne będące przedmiotem
zamówienia, Dostawca do 15 kwietnia 2014 r. zapozna się z projektem budowlanym, w szczególności projektem
instalacji i określi w porozumieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych warunki techniczne
związane z budynkiem produkcyjno-magazynowym związane z montażem i uruchomieniem linii do lakierowania
oraz linii do zautomatyzowanego okuwania i szklenia.
W związku z planowanym przez Zamawiającego wdrożeniem oprogramowania FenOffice, do zarządzania
produkcją w obszarach procesów lakierowania, okuwania i szklenia, Dostawca zobowiązany jest do współpracy
i udzielania informacji w tym obszarze Zamawiającemu i dostawcy oprogramowania.
Dostawca zobowiązany jest do zachowania w poufności i tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów, jakie
uzyskał w związku i przy okazji realizacji Przedmiotu zamówienia. W szczególności Dostawca będzie
zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy i poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
2003 r., poz. 1503) oraz do zatrudnienia jedynie pracowników zobowiązanych do przestrzegania tego
obowiązku.
Wykorzystywanie przez Dostawcę uzyskanych informacji i przekazywanie ich osobom trzecim możliwe będzie
wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu zamówienia. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia w/w
obowiązku Dostawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 50.000 PLN, przy czym
Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
Dostawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w Miejscu realizacji zadania
w związku z dostawą i montażem Przedmiotu zamówienia oraz osobom trzecim i sąsiednim nieruchomościom,
które powstały w wyniku jego działalności.

7.

Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia przez Dostawcę gwarancji na okres co najmniej 2 lat na każdy element
(urządzenie/maszynę) Przedmiotu zamówienia, licząc od momentu odbioru końcowego tj. po montażu
i uruchomieniu linii produkcyjnych w zakładzie Zamawiającego.
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Gwarancja udzielona zostanie na okres/y dłuższy/e niż wskazany powyżej o ile tak stanowić będzie gwarancja
producenta maszyn/urządzeń składających się na Przedmiot zamówienia.

8.

Charakterystyka ogólna budynku

Przedmiot zamówienia zostanie zamontowany w budynku produkcyjno-magazynowym, który zostanie
zlokalizowany na działkach nr ew. 57 i 59/3 położnych w Słonawach. Powierzchnia łączna działek wynosi
54.600 m2.
Aktualnie prowadzona jest budowa przedmiotowego budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowosocjalną. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych uzyskanie ostatecznej i prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nastąpi do 31 października 2014 r.
Dane dotyczące wielkości powierzchni i głównych parametrów przedstawiono w tabeli poniższej. Dane są
zgodne z opracowanym Projektem budowlanym budynku produkcyjno–magazynowego z częścią biurowosocjalną na działkach nr ew. 57 i 59/3, położonych w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki.
Powierzchnia zabudowy

6 401,55 m2

Powierzchnia całkowita

7 295,64 m2

Powierzchnia użytkowa, w tym

7 134,78 m2

część produkcyjna

2 433,74 m2

część magazynowa

2 731,41 m2

część socjalna

101,32 m2

część biurowa

1 868,31 m2

Kubatura

57 824,55 m3

Wysokość budynku

9,86 m

Rzut hali z planowanym rozmieszczeniem linii do lakierowania oraz okuwania i szklenia stanowi Załącznik 3
do Zapytania ofertowego. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji technicznych związanych
z budowanym budynkiem, wówczas takie zapotrzebowanie należy zgłosić do Osoby do kontaktu reprezentującej
Zamawiającego w trakcie postępowania ofertowego.

9.

Miejsce realizacji zadania

POZBUD T&R S.A.
Słonawy 33B
64-600 Oborniki

10. Tryb postępowania
Postępowanie ofertowe realizowane jest zgodnie z warunkami przewidzianymi w Umowie
o dofinansowanie w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
2004 nr 19 poz. 177, z późn. zm.) oraz przepisom Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).
W Zapytaniu ofertowym Zamawiający dokonał odniesienia się w treści Zapytania ofertowego bezpośrednio
do zapisów z powyższych ustaw, jednakże tylko pomocniczo dla przeprowadzenia postępowania.
Zapytanie ofertowe umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.pozbud.pl oraz
w siedzibie Zamawiającego.
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11. Warunki uczestnictwa w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177, z
późn. zm.).
Należy przedłożyć oświadczenie podpisane przez Oferenta. Wzór oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia stanowi Załącznik 5 do Zapytania ofertowego.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełnią następujące warunki dotyczące:
a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

b)

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

c)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

d)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Należy przedłożyć oświadczenie podpisane przez Oferenta. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu stanowi Załącznik 6 do Zapytania ofertowego.
3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo i/lub osobowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między
Zamawiającym, a Oferentem, polegające na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Należy przedłożyć oświadczenie podpisane przez Oferenta. Wzór oświadczenia o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym stanowi Załącznik 7 do Zapytania ofertowego.
4.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od dostawców dokonana zostanie na zasadzie „spełnia-nie
spełnia”.

5.

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem dostawcy z postępowania.

12. Termin złożenia ofert
Do 19 lutego 2014 r., do godz. 14.00

13. Miejsce składania ofert
POZBUD T&R S.A.
Kancelaria Biura Zarządu
ul. Bukowska 10A
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
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14. Warunki przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Przez Ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji
wskazane w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie fax-u czy też drogą
elektroniczną.
Ofertę cenową należy złożyć na Wzorze Formularza Oferty stanowiącym Załącznik 4 do Zapytania ofertowego.
Obok oświadczeń, o których mowa w Zapytaniu ofertowym, Oferent zobowiązany jest złożyć specyfikacje
techniczne wszystkich oferowanych urządzeń i maszyn tj. dokumenty opisujące parametry technicznego
i funkcjonalne każdego urządzenia i maszyny składających się na Przedmiot zamówienia. Dokumenty te
stanowią załączniki do Oferty. Zwracamy uwagę, aby specyfikacje techniczne potwierdzały stawiane przez
Zamawiającego wymagania techniczne wskazane w Załączniku 1.
Oferent przygotuje i składa tylko jeden komplet dokumentów i opracowań, składających się na Ofertę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym
odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta - z czytelnym dopiskiem: "Dostawa i montaż linii

do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach. Nie
otwierać przed dniem 19 lutego 2014 r. godz. 14.15”.
Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu określającego status prawny dostawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty do Oferty należy dołączyć
oryginał udzielonego pełnomocnictwa.
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony Oferty były podpisane przez osobę/y reprezentującą Oferenta zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Podpisy nieczytelne powinny zostać opatrzone pieczęcią umożliwiającą identyfikację, bądź do oferty powinna
zostać załączona karta wzorów podpisów.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez
Oferenta za zgodność z oryginałem kopii.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez dostawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości
co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia uzupełnienia i wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do Oferty.
W celu uzyskania wzorów załączników, o których mowa w Zapytaniu ofertowym opracowanych przez
Zamawiającego, należy zwrócić się o ich przesłanie, drogą elektroniczną na adres: przetargi@pozbud.pl

15. Termin otwarcia ofert
19 lutego 2014 r., godz. 14.15, w Miejscu składania ofert.
Otwarcie ofert jest niejawne.

16. Termin związania ofertą
Wymagany jest 45 dniowy termin związania ofertą licząc od Terminu otwarcia ofert.

17. Cena oferty
Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej w wartości netto z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń), cyfrowo i słownie.
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Dodatkowo należy podać cenę brutto. W przypadku złożenia ofert w różnych walutach dla potrzeb porównania
ofert, oferty wyrażone w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP z dnia
otwarcia ofert.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia,
biorąc również pod uwagę ceny wszystkich złożonych ofert, zwrócić się może do Oferenta o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność
wybrane rozwiązania techniczne, metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla Dostawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę zawierającą rażąco niską cenę, w sytuacji:
o

dostawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

o

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dołączonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia.

18. Ocena złożonych ofert
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym w oparciu o oświadczenia
złożone przez Oferenta.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert spełniających wszystkie warunki formalne
postawione w Zapytaniu ofertowym.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi:
1.

Cena netto oferty

70%

2.

Okres gwarancji

20%

3.

Szybkość serwisu

10%

Razem

100%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów):
1.

Cena netto oferty
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty
porównywanej) x 100 pkt x 70%

2.

Okres gwarancji
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (długość okresu gwarancji z oferty porównywanej / najdłuższy
okres gwarancji spośród złożonych ofert) x 100 pkt x 20%
Dla celów porównania ofert brany będzie pod uwagę przez okres gwarancji wskazany w Ofercie przez
Dostawcę.

3.

Szybkość serwisu
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najszybszy czas usunięcia usterki/wady spośród złożonych
ofert / długość czasu usunięcia usterki/wady z oferty porównywanej) x 100 pkt x 10%
W przypadku podania w Ofercie różnych czasów usunięcia usterki/wady w czasie eksploatacji maszyn
i urządzeń w zależności od zgłoszonej usterki/wady, Zamawiający dla celów przyznania punktów weźmie
pod uwagę najdłuższy wskazany czas usunięcia usterki/wady przez Oferenta.

19. Koszt uczestnictwa w postępowaniu przetargowym
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym ponosi Oferent.
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20. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Termin wykonania Przedmiotu zamówienia – termin odbioru końcowego tj. po montażu i uruchomieniu linii
produkcyjnych składających się na Przedmiot zamówienia w zakładzie Zamawiającego: do 10 marca 2015 r.
Zamawiający dopuszcza montaż i uruchomienie poszczególnych elementów Przedmiotu zamówienia, wówczas
przygotowane zostaną protokoły częściowego odbioru. Jednakże potwierdzeniem ostatecznego odbioru
potwierdzającego uruchomienie linii produkcyjnych, jako jednego ciągu technologicznego, będzie protokół
odbioru końcowego.

21. Warunki wynagrodzenia Dostawcy
Dostawca za zrealizowanie Przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z Ceną Oferty.
Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe będzie wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji
Przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować ryzyko i odpowiedzialność Dostawcy
z tytułu oszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją dostaw i montażu Przedmiotu zamówienia,
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Wynagrodzenie ryczałtowe musi pokrywać wszystkie koszty poniesione przez Dostawcę w celu prawidłowego
i terminowego zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania Zamówienia.
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia, jednakże w wysokości nie
większej niż 25% Ceny Oferty.
Zamawiający, obok wniesienia zaliczki, dopuszcza płatność za realizację zamówienia w częściach,
po zakończeniu poniższych etapów:
1.

po poinformowaniu Zamawiającego o ukończeniu produkcji maszyn i urządzeń, i ich gotowości do wysyłki
do Zamawiającego oraz po odbiorze technicznym maszyn i urządzeń dokonanym przez Zamawiającego,

2.

po dostawie maszyn i urządzeń do Zamawiającego,

3.

po montażu i uruchomieniu maszyn i urządzeń w zakładzie Zamawiającego. Przez uruchomienie należy
rozumieć uruchomienie końcowe linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia,
po usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego usterek/wad i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający zastrzega, że płatność w ramach tego etapu wyniesie co najmniej 10% Ceny Oferty.

W przypadku udzielenia zaliczki przed jej wypłatą Dostawca zobowiązany jest do dokonania i przedłożenia
Zamawiającemu zabezpieczenia kwoty brutto zaliczki. Zamawiający dopuszcza poniższe formy zabezpieczenia
zaliczki, w jednej lub w kilku formach:
o

pieniądzu,

o

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

o

gwarancjach bankowych,

o

gwarancjach ubezpieczeniowych,

o

hipoteki - w przypadku tej formy dla potrzeb uruchomienia zaliczki wystarczającym jest dostarczenie przez
Dostawcę prawidłowo złożonego i opłaconego wniosku o wpis hipoteki na rzecz Zamawiającego wraz
z potwierdzeniem opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych z tytułu ustanowienia hipoteki,

o

warunkowej cesji wierzytelności z realizowanych przez Dostawcę kontraktów,

o

zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach będących własnością Dostawcy.

W przypadku, gdy odbiory techniczne maszyn i urządzeń dokonywane przez Zamawiającego po ukończeniu ich
produkcji i gotowości do wysyłki oraz dostawy maszyn i urządzeń do Zamawiającego odbywać się będą
w różnym czasie dla poszczególnych elementów Przedmiotu zamówienie, płatność za kolejne etapy (tj. po
gotowości do wysyłki i odbiorze technicznym oraz po dostawie) dokonywana będzie przez Zamawiającego
w momencie spełnienia danego warunku płatności przez gotowość do wysyłki i odbiór techniczny / dostawę
ostatniego z urządzeń i maszyn składających się na Przedmiot zamówienia.
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W Ofercie należy określić warunki płatności poprzez wskazanie procentów lub wartości wynagrodzenia płatnych
po wykonaniu kolejnych etapów.
Termin płatności faktury: do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę.

22. Czynności poprzedzające podpisanie umowy z wybranym Dostawcą
Po wyborze oferty najkorzystniejszej przed zawarciem umowy wybrany Dostawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
1.

Wzory kart gwarancyjnych określających warunki gwarancji udzielonej przez producenta/-ów
na poszczególne elementy Przedmiotu zamówienia ze wskazaniem ilości lat, na które udziela producent
gwarancji,

2.

Aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny
dokument w przypadku podmiotów zagranicznych potwierdzający na dzień podpisania umowy sposób
reprezentacji przedsiębiorstwa,

3.

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 23 Zapytania ofertowego.

Po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego wybrany oferent zobowiązany jest przedstawić powyższe
dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych.

23. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania ofertowego
na realizację zamówienia w wysokości 2% Ceny Oferty.
Wybrany Dostawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy
w sposób określony w oddzielnej korespondencji od Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza poniższe formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru
Dostawcy w jednej lub w kilku formach:
o

pieniądzu,

o

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

o

gwarancjach bankowych,

o

gwarancjach ubezpieczeniowych,

o

wekslu.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Dostawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
Zamawiający zwróci Dostawcy Zabezpieczenie wykonania w następujący sposób:
o

70% wysokości Zabezpieczenia wykonania w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego,

o

30% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie wykonania zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie zabezpieczenia wykonania w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu na
jaki wniesiono zabezpieczenie wykonania. Jeżeli ulegnie zwiększeniu wartość kontraktu Dostawca będzie
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenie wykonania na zwiększoną wartość kontraktu. Koszt
uzyskania zabezpieczenia wykonania obciąża Dostawcę.
W przypadku przedłużenia czasu trwania realizacji Zamówienia Dostawca obowiązany jest dokonać stosownego
przedłużenia wszelkich zabezpieczeń roszczeń Inwestora na 14 dni przed ich wygaśnięciem.
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Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z zabezpieczenia wykonania wszelkich roszczeń majątkowych
jakie będą mu przysługiwać wobec Dostawcy powstałych w związku z realizacją umowy.

24. Ubezpieczenia
Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od swojej odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenia przewidziane w związku z realizacją umowy:
o

ubezpieczenie majątkowe Przedmiotu zamówienia od ryzyka jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie
transportu i montażu,

o

ubezpieczenie wypadkowe od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Dostawcy
i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia,

o

ubezpieczenie w ramach odpowiedzialności cywilnej wobec szkód fizycznych i personalnych na podstawie
lub w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia przez Dostawcę w ramach umowy, o wartości
minimalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

25. Kontakt
Osoba do kontaktu:
Bartosz Andrzejak
Zakład w Słonawach
Tel. 61 296 23 01 wew. 107
Fax. 61 296 23 01 wew. 116
Email: przetargi@pozbud.pl
Adres do korespondencji:
POZBUD T&R S.A.
Kancelaria Biura Zarządu
ul. Bukowska 10A
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo

26. Informacje dodatkowe
Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu
i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Oferenta
podwykonawcy. Przez podwykonawcę nie należy rozumieć producenta urządzenia/maszyny.
Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego z tytułu złożenia,
przyjęcia lub odrzucenia oferty.
Zamawiający, bez podania przyczyny i konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może przedłużyć Termin
złożenia ofert.
Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć
przedmiotowego postępowania ofertowego, w sytuacji, gdy cena złożonych ofert jest wyższa od wartości
przewidzianej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adresy: przetargi@pozbud.pl
nie później niż na 2 (dwa) dni przed Terminem złożenia ofert.
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27. Załączniki
Załącznik 1. Specyfikacja techniczna Przedmiotu zamówienia
Załącznik 2. Opis wdrażanych przez POZBUD T&R S.A. technologii
Załącznik 3. Rzut hali
Załącznik 4. Wzór Formularza Oferty
Załącznik 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
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