Katowice, 11.08.2020r.
Zapytanie ofertowe nr 01/08/2020
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury B+R dla
opracowania i wdrażania nowych procesów technologicznych przetwarzania tworzyw
sztucznych, w celu produkcji regranulatów” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I.

Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Polimer Inno Tech Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,
Adres biura/korespondencyjny: ul. Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice
NIP: 6431765377
Osoba do kontaktu: Piotr Machnik
Telefon: 664 494 292
Adres e-mail: p.machnik@polimerinnotech.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach:
www.polimerinnotech.pl
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

II.
Opis przedmiotu zamówienia - Wykonanie adaptacji istniejącego obiektu na potrzeby
centrum badawczo-rozwojowego. Zakup prac budowlano-montażowych.
1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup prac budowlano - montażowych związanych z
adaptacją istniejącego budynku na potrzeby laboratorium Centrum Badawczo - Rozwojowego
(CBR) na wyznaczonej działce. Hala laboratorium CBR ma powstać na połowie już
istniejącego budynku w miejscowości Łukawiec w gminie Wielkie Oczy w woj. Podkarpackim.
Funkcjonalność planowanego obiektu została ustalona na podstawie prac koncepcyjnych oraz
ustalenia precyzyjnego zakresu planowanej do zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej,
wynikającej z konieczności realizacji agendy badawczej oraz oceny stanu technicznego
budynku. Rozkład pomieszczeń oraz komunikacja między pomieszczeniami w budynku będzie
dostosowana do ciągu technologicznego prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Rodzaje
pomieszczeń zaplanowanych do remontu w centrum badawczo-rozwojowym to: pomieszczenie
laboratoryjne, w tym dwa centra do analiz otrzymywanych wyników badań(biura) oraz
pomieszczenie badawczo-rozwojowe, w którego skład chodzą dwie toalety - damska oraz
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męska. Powierzchnia obiektu przeznaczona na CBR wynosi 796 m kw. W ramach planowanego
zamówienia i adaptacji budynku, będą poprowadzone odpowiednie instalacje o wymaganych
parametrach w tym: elektryczna, wodna, sanitarna, kanalizacyjna, klimatyzacyjna.
Adaptacja budynku musi obejmować prace związane z dostosowaniem obiektu do wymagań
osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiedniej szerokości pomieszczeń,
korytarzy, drzwi, toalety, zastosowanie odpowiedniego wyposażenia dodatkowego oraz
podestów lub innych rozwiązań umożliwiających wjazd do CBR.
Zakres prac budowlanych obejmie: roboty ziemne, prace nad dociepleniem elewacji, roboty
murowe, modernizacja poszycia dachu, w tym usuniecie eternitu, wykonanie konstrukcji i
pokrycia dachowego, wykonanie sufitów oraz posadzki przemysłowej, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, prace tynkarskie i wykończeniowe, prace i przyłącza instalacyjne: wodkan, wentylacja i klimatyzacja, elektryczna, odgromowa, dodatkowe prace.
Poniżej przedstawiono plan prac pogrupowany w kategorie, zgodnie z którymi Wykonawcy
będą musieli złożyć oferty a w trakcie realizacji zadania wystawiać faktury:

1. Adaptacja istniejącej hali CBR – PRACE WYKOŃCZENIOWE CZĘŚĆ LABORATORYJNA
2. Adaptacja istniejącej hali CBR - PRACE WYKOŃCZENIOWE CZĘŚĆ BADAWCZOROZWOJOWA

3. Adaptacja istniejącej hali CBR - INSTALACJE KLIMATYZACYJNE
4. Adaptacja istniejącej hali CBR – POSADZKA PRZEMYSŁOWA
5. Adaptacja istniejącej hali CBR – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6. Adaptacja istniejącej hali CBR – INSTALACJE SANITARNE, HYDRANTOWE I
WODNO-KANALIZACYJNE
7. Adaptacja istniejącej hali CBR – MODERNIZACJA POSZYCIA DACHU

W ramach zamówienia Wykonawca musi przygotować pełną dokumentację powykonawczą,
złożyć dokumenty i otrzymać decyzję o zmianie przeznaczenia budynku oraz otrzymać zgodę
na dopuszczenie budynku do użytkowania lub dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary stanowiące
załączniki:
Zał. 6.a. Przedmiar – Prace wykończeniowe części laboratoryjnej
Zał. 6.b. Przedmiar – Prace wykończeniowe części badawczo-rozwojowej
Zał. 6.c. Przedmiar – Instalacje klimatyzacyjne
Zał. 6.d. Przedmiar – Posadzka przemysłowa
Zał. 6.e. Przedmiar – Instalacje elektryczne
Zał. 6.f. Przedmiar – Instalacja sanitarne, hydrantowe i wodno-kanalizacyjne
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Zał. 6.g. Przedmiar – Modernizacja poszycia dachu
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów niż wskazane w
przedmiarach, pod warunkiem, iż są równoważne pod względem funkcjonalności oraz
wytrzymałości.
Dokładny adres realizacji zamówienia: Łukawiec 5B, działka 2408/8, 37-626 Wielkie Oczy,
woj. Podkarpackie.

KOD CPV:
 45000000-7 Roboty budowlane
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 45410000-4 Tynkowanie
 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowalnej
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2.

Dodatkowe dane o przedmiocie zamówienia

- Warunki i termin płatności: zaliczka do 60% wartości oferty po podpisaniu umowy, kolejne
30% kwoty po podpisaniu częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego
wykonanie prac remontowych o wartości minimum 60% kosztów zgodnie z kosztorysem
inwestorskim przedstawionym przez Wykonawcę, końcowa płatność minimum 10% po
zakończeniu całości przedmiotu zamówienia. Termin płatności faktury końcowej minimum 14
dni od wystawienia faktury.
- Cena wskazana w ofercie musi zawierać :
 Koszty robocizny i inne osobowe;
 Koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowalnych podstawowych i
pomocniczych;
 Koszty transportu sprzętu i narzędzi;
 Koszty podwykonawców;
 Koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy (w tym zakwaterowanie lub
dojazdy pracowników);
 Koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończenia
budowy;
 Koszty utylizacji i zagospodarowania odpadów i opakowań;
 Koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk;
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Koszty ogólne, podatki, cła, opłaty urzędowe itp.;
Koszty dokumentacji powykonawczej.
Inne koszty, niewymienione powyżej, niezbędne do kompletnego wykonania robót.

- Zgodnie z wiedzą Zamawiającego realizacja przewidzianych prac budowlano-remontowych
nie wymaga pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia budowlanego. Jeżeli w toku realizacji
zadania okaże się niezbędne dokonanie zgłoszenia budowlanego Wykonawca jest
odpowiedzialny za przygotowanie wszelkiej dokumentacji i dokonanie zgłoszenia.
- Termin realizacji zamówienia: zakończenie prac remontowo-budowlanych maksymalnie do
30 grudnia 2020r, potwierdzeniem zakończenia prac remontowo-budowlanych będzie
podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Zakończenie całości przedmiotu zamówienia do
29.01.2021.
Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia oznacza otrzymanie zgody na zmianę
przeznaczenia budynku oraz jego dopuszczenie do użytkowania. Wykonawca również musi
przekazać kompletną dokumentację powykonawczą oraz certyfikaty materiałów budowlanych
oraz urządzeń zastosowanych do realizacji inwestycji jakie Wykonawca posiada. Zakończenie
całości przedmiotu zamówienia będzie potwierdzone drugim protokołem zdawczoodbiorczym.

III. Kryteria dostępu:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy na dzień złożenia oferty są powiązani z Zamawiającym kapitałowo bądź osobowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
(Polimer Inno Tech Sp. z o.o.) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
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 IZ PO,
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.

2. O zamówienie również nie mogą ubiegać się:
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- Wykonawcy, 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. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z
późn. zm. ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.);
Oferent zobowiązany jest do podpisania załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i
złożenie oświadczenia wraz z ofertą. Załącznik nr 2 to oświadczenia o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym oraz oświadczenie o braku likwidacji/upadłości.
3. W postepowaniu mogą wziąć udział:
Wykonawcy indywidualni i konsorcja. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia w formie konsorcjum osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej. Do oferty konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo
do reprezentowania w postępowaniu lub też ofertę należy podpisać wspólnie. W przypadku,
gdy ofertę składa konsorcjum osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, wykonawcy odpowiadają solidarnie za jakość
świadczonej usługi i jej zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Do postępowania i oceny ofert zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający wszystkie
następujące warunki:
a) Posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna,
że Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, jeżeli:

Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 robotę
budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie prac np. ogólnobudowlanych, instalacji
elektrycznej, klimatyzacyjnej, stolarki okiennej, pokryć dachowych, o wartości co najmniej
500.000 zł, wskazane roboty budowlane muszą dotyczyć obiektu innego niż obiekt zabudowy
mieszkaniowej o powierzchni minimum 500m2. Do oferty należy dołączyć załącznik nr 3. Opis
zrealizowanej inwestycji. Do oferty lub najdalej w dniu podpisania umowy z Wykonawcą,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty (rekomendacje lub faktury z protokołami
zdawczo-odbiorczymi) potwierdzające wykonanie wskazanej inwestycji.

Wykonawca dysponuje (zatrudnia lub współpracuje) osobami przewidzianymi do
realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym posiadającymi
wskazane uprawnienia:
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- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjnobudowlanymi o
kubaturze powyżej 1000m3;
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach:
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach o kubaturze
powyżej 1000m3;
- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w budynkach o
kubaturze powyżej 1000m3;
- osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne grupy E (do 1 kV),
- osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne grupy D (do 1 kV)
Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba posiadała kilka uprawnień wskazanych powyżej,
ważne jest aby do dyspozycji Wykonawcy były osoby posiadające wszystkie wskazane
powyżej uprawnienia.
Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 4. Spis osób posiadających wymagane
kwalifikacje/uprawnienia. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca zakończy
współpracę z osobą wskazaną w ofercie, zobowiązany będzie powiadomić o tym
Zamawiającego i wskazać inną osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia o tożsamych
kwalifikacjach/uprawnieniach. Zamawiający wymaga by najdalej na moment podpisania
Umowy Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie opisanej w załączniku
nr 4 kadry oraz potwierdził ich kompetencje (umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający
nawiązanie współpracy z Wykonawcą, dyplomy, dokumenty potwierdzające wykazane
uprawienia)
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Zamawiający określając wymogi dla
osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji z Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65
z późn. zm.)

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej terminowe wywiązanie
się z realizacji zamówienia tj.:
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Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00
PLN - (W przypadku konsorcjum spełnienie wymogu rozpatrywane jest łącznie dla wszystkich
podmiotów wchodzących w jego skład). Oferent do oferty musi złożyć kopie opłaconej polisy
(na polisie adnotacja o opłaceniu/potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający
opłacenie), a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN ( jeden milion
złotych)

Wpłacą Wadium przed terminem zakończenia składania ofert
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 30 000 zł ( trzydzieści tysięcy
złotych)
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Oferent zobowiązany jest wnieść
wadium przed terminem składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu
oznacza to, że kwota wadium powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (dotyczy także godziny). Nie
wniesienie wadium przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu – przelew
bankowy,
poręczeniach
bankowych,
gwarancjach
bankowych,
gwarancjach
ubezpieczeniowych.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na
pierwsze żądanie Zamawiającego z terminem ważności nie krótszym niż termin związania
ofertą.
Oferent może wnieść wadium w jednej lub kilku formach, przy czym łączna wysokość wadium
nie może być mniejsza niż 30 000 zł. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium może być wystawione na jednego z
Wykonawców ubiegających się o zamówienie, bądź na więcej niż jednego z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie.
Potwierdzenia wniesienia wadium:
- w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach lub poręczeniach: do oferty należy dołączyć
oryginał gwarancji (w takim przypadku Wykonawca nie może złożyć oferty e-mailowo jako
skany dokumentów)
- w przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym do oferty należy załączyć
potwierdzenie przelewu. Wadium wnoszone przelewem bankowym należy wpłacić na konto
Zamawiającego w banku MBank S.A. Numer konta: 48 1140 2004 0000 3302 7675 3350 z
adnotacją: „Wadium. Postępowanie na prace budowlane”. Jeżeli przelew następuje z konta
innego niż konto Oferenta to należy dopisać nazwę Oferenta.
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Zamawiający zwraca wadium gdy:
- upłynął termin związania ofertą a Zamawiający nie wybrał Wykonawcy,
- postępowanie zostało unieważnione,
- zawarto Umowę,
- Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania Ofert,
- Wykonawca został wykluczony z postępowania,
- Oferta Wykonawcy została odrzucona.
Zamawiający nie zwraca Wadium Wykonawcy, który wygrał postępowanie na niniejsze
zamówienie ale nie podpisał Umowy z winy Wykonawcy.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca wadium na rachunek z którego
zostało ono wpłacone.

c) Podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem obiektu, którego adaptacja jest
przedmiotem niniejszego zapytania. Wykonawcy mogą przystąpić do postępowania i złożyć
Ofertę na podstawie dokumentacji dołączonej do niniejszego Zapytania ofertowego jednak
Zamawiający zachęca Oferentów do udziału w Wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania
się z nieruchomością, która ma podlegać pracom budowlano-montażowym stanowiącym
przedmiot niniejszego zapytania ofertowego. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej przez
Oferenta nie będzie stanowiło podstawy do uchylania się Oferenta przed podpisaniem Umowy
oraz w okresie późniejszym na etapie realizacji prac do wnioskowania o przedłużenie terminu
realizacji zamówienia lub zmiany wysokości wynagrodzenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w każdą środę i czwartek
w trakcie terminu składania ofert. Warunkiem przeprowadzenia wizji lokalnej jest zgłoszenie
Zamawiającemu chęci przeprowadzenia wizji lokalnej i umówienie się z Zamawiającym na
miejscu na konkretną godzinę. Chęć przeprowadzenia wizji lokalnej należy zgłosić najdalej do
godziny 14.00 dnia poprzedniego. W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się pod
numerem tel. 664 494 292. Z wizji sporządzony zostanie protokół, który Zamawiający włączy
do dokumentacji z postępowania ofertowego a najważniejsze pytania z wizji lokalnej zostaną
opublikowane na stronach, na których opublikowane będzie Zapytanie ofertowe.
Dodatkowo działka 2408/8, Łukawiec 5B, gmina Wielkie Oczy jest działką nieogrodzoną i
Oferenci mogą w dowolnym momencie pojechać i przeprowadzić własną wizję lokalną (bez
możliwości wejścia do środka obiektu). Wizji lokalnej bez wchodzenia do środka obiektu nie
trzeba zgłaszać Zamawiającemu.
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d) Oferta spełni wymagania formalne i będzie posiadała wszystkie wymagane załączniki.
Oferent oprócz wypełnienia załącznika nr 1 „Formularz oferty” oraz złożenia wymienionych
załączników musi złożyć kosztorys prac, sporządzony na podstawie przedmiarów, dostępnych
i załączonych do niniejszego zapytania ofertowego jako załączniki nr 6. a-g.
IV. Zasady składania ofert:
1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim na załączonym wzorze stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym
Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Oferent musi złożyć ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego oraz złożyć wszystkie wymagane załączniki. Oferent ma możliwość
rozbudowania oferty, w tym poprzez dołączenie dodatkowych załączników. Oferent nie może
usunąć żadnych z elementów zawartych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 zwłaszcza oświadczeń
i zastosowanych logotypów.
2. Oferta musi zawierać:
- Nazwę Oferenta, NIP, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
- Datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach data wpłynięcia
równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
- Zawierać cenę oferty (netto i brutto). Oferta powinna obejmować wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia np. koszt transportu, koszt montażu, podatków od
wynagrodzeń, ubezpieczeń itp.
- Zawierać długość gwarancji - podaną w miesiącach od momentu zakończenia całości
zamówienia, termin potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Minimalna wymagana
gwarancja wynosi 12 miesięcy, oferty z gwarancją poniżej 12 miesięcy zostaną odrzucone.
- Zawierać długość rękojmi - podaną w miesiącach od momentu zakończenia całości
zamówienia, termin potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Minimalna wymagana
długość rękojmi wynosi 12 miesięcy, oferty z rękojmią poniżej 12 miesięcy zostaną
odrzucone.
- Zawierać wszystkie wymagane załączniki – zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań. zał. 3
Opis zrealizowanej inwestycji, zał. 4. Spis osób posiadających wymagane uprawnienia, zał.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, kosztorys prac, wadium (lub
potwierdzenie jego wniesienia), dokument potwierdzający ubezpieczenie cywilne.
- Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 01/08/2020
- Potwierdzenie Terminu wykonania zamówienia.
- Termin ważności oferty– min. 45 dni kalendarzowych od daty zakończenia składania ofert.
- Podpis osoby/osób upoważnionej/nych do składania oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi właściwymi dla danego kraju
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(np. KRS, CEIDG ) lub odpowiednim pełnomocnictwem (imienna pieczątka i podpis lub
podpis czytelny osoby uprawnionej).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem
oferty z przyczyn formalnych.

3. Termin składania ofert do: 26.08.2020 r. godz. 13:00.
4. Sposób składania ofert:
Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: p.machnik@polimerinnotech.pl lub dostarczona do biura pod adresem:
ul. Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice w godzinach pracy biura ( pon. - pt. 8.00 - 16.00). Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do
Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu
oferty przez Pocztę Polską lub innych pośredników np. firmy kurierskie.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert, żadna z nich nie
będzie rozpatrywana.

V. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny ofert:
Cena 80 pkt.
Gwarancja 10 pkt.
Rękojmia 10 pkt.
2. Sposób dokonywania oceny:
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
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cena netto oferty najniższej / cena netto rozpatrywana dla danego oferenta * 80 = liczba
punktów
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przez rażąco niską cenę Zamawiający
rozumie cenę, której wartość będzie niższa niż 50% ceny średniej wyliczonej z cen wszystkich
złożonych w niniejszym postępowaniu ofert. W takim przypadku Zamawiający wezwie
Oferenta w terminie 7 dni do szczegółowego określenia podstaw oszacowania oczekiwanej
ceny. Zamawiający oceni wyjaśnienia Oferenta a w przypadku wątpliwości Zamawiający zleci
ocenę wyjaśnień Oferenta osobie wykonującej zawód rzeczoznawcy.
W przypadku, gdy oferent nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia
oferenta wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się
do cen niższych, niż stosowane obecnie w obrocie gospodarczym w odniesieniu do działań,
materiałów lub towarów niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego przez Zamawiającego celu
postępowania (zgodnego z celami projektu), jego oferta zostanie odrzucona. W takim
przypadku, oferent otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem.
W przypadku, gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał
zmiany swojej oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych
kryteriów – oferta ta zostanie odrzucona.

Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane zgodnie z poniższymi danymi:
Gwarancja od 12 mc do 23 mc – 0 pkt.
Gwarancja od 24 mc do 35 mc – 5 pkt.
Gwarancja 36 mc i więcej – 10 pkt.
Minimalna wymagana gwarancja wynosi 12 miesięcy, oferty z gwarancją poniżej 12 miesięcy
zostaną odrzucone. Brak podania ilości miesięcy gwarancji oznacza, iż gwarancja jest poniżej
12 mc i oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.
Punkty za kryterium rękojmia zostaną przyznane zgodnie z poniższymi danymi:
Rękojmia od 12 mc do 23 mc – 5 pkt.
Rękojmia 24 mc i więcej – 10 pkt.
Minimalna wymagana długość rękojmi wynosi 12 miesięcy, oferty z rękojmią poniżej 12
miesięcy zostaną odrzucone. Brak podania ilości miesięcy rękojmi oznacza, iż rękojmia jest
poniżej 12 mc i oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.
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Ocena oferty:
Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt. zgodnie ze wzorem:
ilość pkt. za kryterium cena + ilość pkt. za kryterium gwarancja+ ilość pkt. za kryterium
rękojmia.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu
będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę.

VI.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może wezwać oferentów do poprawy błędów
formalnych (innych niż wymienionych w pkt. IV. 2.) lub żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, w tym w zakresie danych wpisanych z załącznikach do
oferty. Zamawiający zastrzega, że Oferent nie może zmienić informacji podlegających ocenie
ofert tzn. ceny oraz długości gwarancji i rękojmi.
Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.polimerinnotech.pl
oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Zamawiający zawiadomi elektronicznie Oferenta, który złożył najkorzystniejszą (tzn. która
otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert) ofertę. Zawiadomienie o
złożeniu najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane na adres e-mail z którego została przysłana
oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie do kontaktu.
W przypadku wyboru Oferty, która została złożona do Zamawiającego za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), Oferent zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów
dokumentów (oferta i załączniki) najdalej w dniu podpisania umowy.

VII. Dodatkowe informacje
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na
stronie: www.polimerinnotech.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Wprowadzone zmiany będą wiążące dla oferentów.
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2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, zmiany ilości i rodzaju zadań w stosunku do określonych w zapytaniu, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3.
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Oferenta informacji o wyborze jego oferty. Przedłużenie terminu na podpisanie umowy
możliwe jest tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie
Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4.
W toku oceny realizacji projektu oraz wniosku o płatność składanego przez
Zamawiającego i ewentualnych pytań ze strony Instytucji Zarządzającej Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej lub innego upoważnionego pomiotu Zamawiający może żądać
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i
planowanych kosztów czy potencjału do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
5.
Zamawiający zastrzega, możliwość realizacji dodatkowych dostaw lub usług od
wyłonionego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność np. duże opóźnienie w realizacji
lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje, że dodatkowe dostawy lub usługi nie będą większe niż 15% wartości
przedstawionej przez Wykonawcę ceny oferty.
6.
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na
osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego
7.
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z
przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia niżej
określonych zdarzeń.
8.
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania
ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i
przypadkach:
a)
zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek
podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm),
które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę
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Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie
kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług.
Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia
wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał
Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy;
b)
zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu
wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku,
termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres
niezbędny do usunięcia skutków wskazanych przyczyn oraz prawidłowego zrealizowania
przedmiotu umowy;
c)
zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te
wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy
d)
Zamawiającego z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, jeżeli zmiany takie nastąpią po
udzieleniu zamówienia;
e)
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
f)
wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy;
g)
działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia
przez siłę wyższą, Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową
sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron umowy, które uniemożliwiają
którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie umowy, i które nie
były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i
których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą
starannością.
h)
działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. W takim
przypadku umowa może zostać zmieniona tak, by doszło do usunięcia skutków działania osób
trzecich oraz by doszło do prawidłowego wykonania umowy.
9.
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 8. powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości
prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
10.
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferentów. W odpowiedzi
na zadane pytania Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień.
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Pytania
należy
zadawać
p.machnik@polimerinnotech.pl

w

formie

elektronicznej,

na

adres

e-mail:

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyżej
wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieści
na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. oraz www.polimerinnotech.pl
Jeżeli w wyniku zapytania nastąpi zmiana treści zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści
ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz www.polimerinnotech.pl
Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje
o tym Wykonawców.

VIII. Zapisy umowy dot. ubezpieczenia oraz kar
Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki realizacji umowy:
1.
Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu
zabezpieczenia wykonanych robót, ochrony osób upoważnionych do przebywania na terenie
budowy oraz osób trzecich, a także mienia znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny w pełnym zakresie, aż do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan
bezpieczeństwa na terenie budowy. Z uwagi na powyższe Wykonawca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji kontaktu przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
b)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwania zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnego sprzętu i urządzeń.
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2.
Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Zamawiającym
aż do dnia zakończenia realizacji kontraktu, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru
końcowego, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia: deliktowej i kontraktowej na sumę nie mniejszą niż
1.500.000,00 zł
3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia
określonego w umowie za każdy dzień zwłoki, jeżeli opóźnienie wynika z winy
Wykonawcy.
b) w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w
trakcie odbioru i w ramach gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminów, określonych
w umowie, w wysokości 0,001% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w usunięciu wad.
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących
po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w umowie.
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