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GÓR‐STAL sp z o.o
ul. Przemysłowa 11
38‐300 GORLICE
Gorlice, dnia 16.03.2014r

Adresat:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Gór‐stal Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania:
"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalnym‐ biurowym Bochnia, dz.nr
7592/2 obr. Bochnia 0002”
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.4. – Nowe
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji
paneli termoizolacyjnych typu PIR”
Poniżej załączamy dokumenty do zapytania ofertowego, na które składają się:

1.

Nazwa Części
Oznaczenie Części
CZĘŚĆ I
Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

2.

CZĘŚĆ II

Wzór umowy w sprawie zamówienia

3.

CZĘŚĆ III

Opis przedmiotu zamówienia.

4.

CZĘŚĆ III.A.

Tabela Elementów Rozliczeniowych‐ Preambuła i opis do TER

5.

CZĘŚĆ III.B.

TER‐ Tabela Elementów Rozliczeniowych

6.

CZĘŚĆ III.C.

Wykaz podstawowych materiałów, armatury i urządzeń‐WZÓR

7.

CZĘŚĆ IV.

Harmonogram rzeczowo‐finansowy‐ WZÓR

CZĘŚĆ V.

Dokumentacja:
1. Projekt budowlany opisany w IDW;
2. Decyzja pozwolenia na budowę nr 762/2013 z dnia 02.12.2013;
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.05.2013;
4. Przedmiary robót (tylko w zakresie rodzajów robót w pozostałym
zakresie, jako dokument pomocniczy);
5. Opracowanie ‐ Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia
obiektu budowlanego sporządzony przez mgr inż. Anna Filo w
czerwcu 2013 r.

l.p.

8.
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CZĘŚĆ I

Instrukcje dla Wykonawców
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
ROBOTY BUDOWLANE
postępowania w trybie zapytania ofertowego
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 23 kwietnia 196 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r.nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianam)i

"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej
z zapleczem socjalnym‐ biurowym Bochnia, dz.nr 7592/2 obr. Bochnia 0002”
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I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gór‐Stal sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38‐300 Gorlice,
woj. małopolskie, tel/faks +48 18 353 98 00, e‐mail: info@gor‐stal.pl
II. Definicja Wykonawcy
Na potrzeby niniejszej SIWZ, za Wykonawcę ‐ uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
III. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, prowadzone jest zgodnie
z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny.
IV.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalno‐biurowym wraz z
wewnętrznymi instalacjami: wody, elektryczną, sanitarną, mechaniczną, hydrantów, CO i
gazową z dwoma kotłowniami gazowymi i instalacja technologiczną oraz budynku portierni
wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, elektryczną i sanitarną na działce nr 7592/2 obręb
Bochnia:, wraz z infrastrukturą zewnętrzną w obrębie działki 7592/2 obręb Bochnia:
kanalizacja sanitarną, kanalizacją opadową, instalacja elektryczną wraz z instalacją
oświetlenia zewnętrznego, instalacją wody, inst6alacja gazową oraz zbiornikiem retencyjnym,
zbiornikiem pentanu wraz z instalacją ( zewnętrzną i wewnętrzną), zbiornikiem
bezpieczeństwa wraz z wanną bezpieczeństwa, dwoma zjazdami z drogi wewnętrznej ( z
działki 7592/3 na działkę 7592/2) , miejscami postojowymi, hydrantami p.pożarowymi na
działce nr 7592/2 w miejscowości Bochnia dz.nr 7592/2 obr. Bochnia 0002
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
A. Wykonanie robót budowlano‐montażowych i instalacyjnych polegających na
budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno‐biurowym o parametrach:
‐ długość i szerokość: 132,64mb x 77,364 m;
‐ pow. zabudowy: 9 930,91 m2;
‐ ilość kondygnacji: hala 1; część socjalno‐biurowa 3.
‐ wysokość: ‐0,10 do + 12,50 = 12,60 m
z sieciami, przyłączami i instalacjami: elektryczną, wodociągową, zbiornik wody pożarowy,
kanalizacji sanitarnej i opadowej, c.o., gazową, instalacją wentylacji mechanicznej,
słaboprądową, a także budowa wewnętrznego układu drogowego, placów i chodników, wraz
z rozbiórką lub przebudową kolidujących z inwestycją istniejących obiektów.
B.

Zamówienia obejmuje również:
a) wszelkie próby, badania, dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną i
geologiczną ‐zgodnie z wymaganiami przepisów prawa polskiego;
b) dokonanie zgłoszenia w imieniu Inwestora robót nie wymagających decyzji
pozwolenia na budowę ( np. przyłączy i przebudowy sieci);
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c) uzyskanie w imieniu Inwestora aktualizacji warunków dostaw mediów
docelowych;
d) uzyskanie na własny koszt warunków i dostawę mediów dla celów budowy;
e) zapewnienie udostepnienie nieodpłatne na terenie placu budowy,
pomieszczenia o powierzchni nie mniejszej niż 16.0 m2 dla potrzeb
Inwestora i jego służb w tym nadzoru inwestorskiego wyposażonego w
energię elektryczną, instalacje telefoniczną z dostępem do internetu oraz
dostępem do pomieszczeń sanitarnych;
f) uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji właściwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
g) W zakres zamówienia wchodzą roboty wykonania fundamentów pod maszyny
linii produkcyjnych i robotami towarzyszącymi oraz roboty instalacji
technologii produkcji;
C.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia umownego,
należy:
a) wykonanie opracowań projektowych i rysunków uzupełniających i
warsztatowych, oraz w razie wystąpienia zmian nieistotnie odstępujących od
Projektu Budowlanego i warunków decyzji pozwolenia na budowę, z
kwalifikacją i opinią Projektanta (art.36a, ust.6 Prawa Budowlanego) i
zamiennych dla zmian istotnie odstępujących od Projektu Budowlanego i
warunków decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie zmiany decyzji
pozwolenia na budowę w zakresie objętych tymi zmianami (art.36a. ust.1
Prawa Budowlanego) ‐w imieniu Inwestora, przy czym wszelkie zmiany
wymagają złożenia wniosku oraz zatwierdzenia go przez inwestora;
b) złożenie Inwestorowi przez kierownika budowy oświadczeń i potwierdzeń
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa polskiego, przedkładanie
Inwestorowi do zatwierdzenia wniosków o zatwierdzenie: materiałów,
armatury, osprzętu i urządzeń lub wniosków o zmianę przyjętych w
Projekcie Budowalnym lub ofercie przetargowej co najmniej na 14 dni przed
planowanym ich wbudowaniem.
c) koordynację robót dla wykonawców‐ (zatwierdzonych przez Inwestora)
realizujących zakres objęty zamówieniem oraz innych wprowadzonych na
roboty przez Inwestora) realizujących zakres nie objęty zamówieniem.
d) uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji właściwego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie‐ w tym częściowego
zakresu przed wykonaniem wszystkich robót objętych decyzją pozwolenia
na budowę (art.55 ust.3 Prawa Budowlanego)

3. Inwestor posiada:
A. Projekt Budowlany sporządzony w październiku 2013r. przez firmę „BARZAK”
30‐347 Kraków, ul. Kapelanka 26 oraz decyzję pozwolenia na budowę nr
7625/2013 znak AI‐ZAB.6740.5.280.2013 z dnia 02.12.2013r wydane przez
Starostwo powiatowe w Bochni.
B. Opracowania w ramach projektów jw. dla robót niewymagających uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę (np. przyłącza).
C. Przedmiar robót‐ w zakresie rodzaju robót. Ilości podane w tym opracowaniu są
orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca przed złożeniem oferty winien sprawdzić
ustalić we własnym zakresie ilości robót na podstawie opracować projektowych.
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D.

V.

Opracowania dla robót niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę (np. przyłącza), zawierające się w dokumentacji jak w pkt IV.3.A

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu i terminu
wykonania zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano montażowych i
instalacyjnych związanych z budową hali produkcyjno‐magazynowej wraz z
zapleczem socjalno‐biurowym, sieciami, przyłączami i instalacjami: elektryczną,
słaboprądową, wodociągową, zbiornik wody pożarowy, kanalizacji sanitarnej i
opadowej, c.o., gazową instalacją wentylacji mechanicznej a także budowa
wewnętrznego układu drogowego placów i chodników, wraz z rozbiórką lub
przebudową kolidujących z inwestycją istniejących obiektów.
B. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia opisuje:
a) Projekt Budowlany sporządzony w październiku 2013r. przez firmę „BARZAK”
30‐347 Kraków, ul. Kapelanka 26.
b) Przedmiar robót ‐ w zakresie rodzaju robót. Ilości podane w tym opracowaniu
są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca przed złożeniem oferty winien
sprawdzić ustalić we własnym zakresie ilości robót na podstawie opracować
projektowych.
c) Opracowania dla robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę (np. przyłącza), zawierające się w dokumentacji jak pkt IV.3.A
C. Termin wykonania zamówienia tj. data przekazania Inwestorowi prawomocnej
decyzji właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu: 28 luty 2015r.
D. Roboty będą realizowane na podstawie Umowy sporządzonej w oparciu o
Warunki Kontraktowe dla Budowy (tzw. „czerwony” FIDIC, wydanie 1999,
czwarte wydanie angielsko‐polskie 2008).

VI. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż
30 % wartości zamówienia podstawowego.
Informacja o ofercie wariantowej .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. Termin wykonania zamówienia
Czas na ukończenie Robót do 28 luty 2015 r.
IX.

Okres Zgłaszania Wad
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zgodnie z postanowieniami Umowy, okres będzie liczony od daty wystawienia Świadectwa
Przejęcia.
X.
Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości
zgodnie z postanowieniami Umowy, okres będzie liczony od daty wystawienia Świadectwa
Przejęcia.
UWAGA!
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż trzy lata oraz
zapewnienia serwisu gwarancyjnego nieodpłatnego wraz z nieodpłatną wymianą materiałów i
części w tym okresie określonych w warunkach gwarancji ( karcie gwarancyjnej).
Za datę wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy przyjmuje się datę
wystawienia Świadectwa Wykonania dla całości Robót, które będzie wystawione po
przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu prawomocnej decyzji właściwego PINB o
pozwoleniu na użytkowanie.
XI.

Wadium
1. Wysokość wadium ‐ Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę
wadium w wysokości: 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
2. Forma wadium:
A. Wadium powinno być wniesione w formie gwarancji bankowej;
B. Istnieje możliwość złożenia wadium w formie gotówki.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji,
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy:
A. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji(Zamawiającego),
gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
B. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
C. kwotę gwarancji,
D. termin ważności gwarancji,
E. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, lub
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, lub
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu. lub
pełnomocnictw, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Miejsce i sposób wniesienia wadium
A. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek
Zamawiającego: z adnotacją:
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„Wadium – Budowa Hali Produkcyjno – Magazynowej w Bochni”:
konto nr 9410 90 1838 0000 0001 1562 8092
Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/11;
50‐950 Wrocław
5. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6. Zwrot wadium
Zamawiający zwróci wadium w terminie 14‐tu dni po podpisaniu umowy z wykonawcą.
7. Utrata wadium
A. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
XII.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
A. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ‐wynagrodzenia umownego
ryczałtowego
b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania nie później niż przed podpisaniem umowy.
B. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w
pieniądzu; w gwarancjach bankowych;
C. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Budowa hali produkcyjno –
magazynowej w Bochni”
konto nr 9410 90 1838 00000001 1562 8092
Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/11;
50‐950 Wrocław
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a) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
b) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
c) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, to powinna być ona
bezwarunkowa, nieodwołalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz powinna zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty
gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.
D.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W tym przypadku wniesione
wadium przez wykonawcę przepada na rzecz Zamawiającego.

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
A. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj.
od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót według klauzuli 10.1 [Przejęcie
Robót i Odcinków wg WZORU UMOWY].
B. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i
gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
C. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ,
dokonywane będą w PLN.

XIII.

XIV.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wymagania podstawowe
A. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
B. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW.
C. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) dołączonych do
oferty wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane
przez wszystkie te osoby.
D. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału
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E.
F.

w postępowaniu lub oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez
osoby do tego upoważnione (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez
Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty .

2. Forma oferty
A. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1(jednym) egzemplarzu i mieć
formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
B. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.
C. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
D. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
E. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
F. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
G. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku
składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
H. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
I.
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
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3. Zawartość oferty
Kompletna oferta musi zawierać:
A. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej IDW,
B. Wypełniony przez Wykonawcę Załącznik do Oferty, sporządzony na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 1A,
C. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
D. Oświadczenie Wykonawcy zawierające zobowiązanie dostarczenia przed
zawarciem umowy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do niniejszej IDW:
a) Polisy odpowiedzialności cywilnej;
b) Polisy ubezpieczenia kontraktu
c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
E. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub stosowne
Pełnomocnictwo(a) ‐ w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o
dopuszczenie są aktualne w dacie złożenia oferty.
F. stosowne Pełnomocnictwo(a) ‐ w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także w
przypadku zmiany (w stosunku do dokumentu załączonego do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), treści pełnomocnictwa lub osoby
Pełnomocnika, lub oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o dopuszczenie są
aktualne w dacie złożenia oferty.
G. wypełnione przez Wykonawcę załączniki:
a) tabela elementów rozliczeniowych‐ zgodnie z treścią zawartą w
części.III.B.
SIWZ
b) Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń i armatury, ‐ zgodnie z treścią
zawartą w części III.C SIWZ
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
XV.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w zakresie merytorycznym:
Pan Mirosław Stokłosa tel. nr 18 353 98 00, faks nr 18 353 98 00 email: info@gor‐stal.pl; lub
miroslaw.stoklosa@gor‐stal.pl
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XVI.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

7 kwietnia 2014

do godz.

12.00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Gór‐Stal sp. z o.o
ul. Przemysłowa 11
38‐300 Gorlice
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.:
"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalno‐biurowym
w Bochni”
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
XVII.
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. do dnia 7 maja 2014 r.
XVIII.

Kryteria oceny oferty

Kryterium

Waga
kryterium

Cena
Wyrażona w PLN

Sposób oceny kryterium

cena najniższa / cena badana
90%

Okres gwarancji jakości
(w miesiącach)

5%

Okres rękojmi
(w miesiącach)

5%

* 100 punktów * 90%

okres badany / okres najdłuższy
* 100 punktów * 5%

okres badany / okres najdłuższy
* 100 punktów * 5%

Bardzo prosimy o podanie informacji czy posiadają Państwo akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania
Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS. W przypadku otrzymania
przez nas porównywalnych ofert od różnych dostawców, preferowana będzie firma posiadająca w/w certyfikaty.
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XIX.

Opis sposobu obliczenia ceny ryczałtowej‐ dla oferty:
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, wyliczona na podstawie
wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów Rozliczeniowych (według wzoru
znajdującego się w SIWZ) jest kwotą ryczałtową.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
niniejszej SIWZ – wzorze Umowy.
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XX.

Procedura po złożeniu ofert :
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
A. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w
jej treści.
B. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert
A. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
B. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona .
C. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, bez podania
przyczyn.

XXI.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia
1. umowa zostanie zawarta w formie pisemnej;
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2. będą do niej mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej, przepisy Prawa Budowlanego i ochrony środowiska, Ustawy o
odpadach;
3. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
4. będzie zawarta na okres wskazany w części II SIWZ, po dostarczeniu przez Wykonawcę
dokumentów:
A. Polisy ubezpieczenia OC na kwotę nie niższą niż 10,0 mln zł;
B. Polisy ubezpieczenia kontraktu na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty ‐ Kwoty
Kontraktowej;
C. Kosztorysu ofertowego w formie skróconej, na wartość Kwoty Kontraktowej,
stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe, wynikającej z oferty.
5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.
XXII.
Środki ochrony prawnej
W niniejszym postępowaniu nie przysługują protesty i odwołania
XXIII.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu w godzinach od 7:30 do 15:30 (o ile
Zamawiający w wezwaniu nie określił innej godziny) i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
drogą elektroniczną, w temacie wiadomości należy podać numer referencyjny zamówienia.
XXIV.

Podwykonawstwo
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w
Formularzu Oferty. Podwykonawstwo może dotyczyć wyłącznie robót instalacyjnych i
technologicznych.
2. Wykonawca przede rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, zobowiązany będzie do
zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo.
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo powinna
zawierać :
A. szczegółowy zakres zleconych Robót, z odniesieniem do części dokumentacji
projektowej dla robót budowlanych oraz wysokość wynagrodzenia należnego
odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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B.

C.

D.
E.
F.
G.
H.

I.

warunki i termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub
odpowiednio Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
postanowienie uprawniające Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do
występowania do Zamawiającego z kopią do Inżyniera, o dokonanie
bezpośredniej zapłaty z faktur, rachunków, wystawionych Wykonawcy lub
odpowiednio Podwykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie
ustalonym dla danej płatności z zastrzeżeniem tiret ii.
termin realizacji,
obowiązki generalnego wykonawcy,
obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
umowne warunki odstąpienia od umowy.
zobowiązanie Podwykonawcy lub odpowiednio dalszego Podwykonawcy do
realizowania umów o podwykonawstwo zgodnie z Warunkami Kontraktowymi
FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez
Zamawiającego ‐ wydanie angielsko – polskie 2000 razem z niniejszymi
Warunkami Szczególnymi Kontraktu, odpowiednich specyfikacji technicznych i
Dokumentacji projektowej.
zobowiązania się Podwykonawcy lub odpowiednio dalszego Podwykonawcy, do
realizowania umów o podwykonawstwo zgodnie z Systemem Zarządzania
Jakością Podwykonawcy, spójnym z PZJ Wykonawcy.

4. Nie
podlegają
obowiązkowi
przedkładania
Zamawiającemu
umowy
o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej
niż 0,5 % Kwoty Kontraktowej. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
XXV. Wykaz załączników do niniejszych IDW
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
l.p. Oznaczenie Załącznika
1 Załącznik nr 1
2 Załącznik nr 1A
Załącznik nr 2
3
4

Załącznik nr 3

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Zestawienie danych do kontraktu
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Oświadczenie – Zobowiązanie Wykonawcy o dostarczeniu
dokumentów
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15
Część 1-SIWZ
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia
"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalnym‐ biurowym Bochnia, dz.nr
7592/2 obr. Bochnia 0002”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gór‐Stal sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 11, 38‐300 Gorlice,
tel/faks +48 18 353 98 00, e‐mail: info@gor‐stal.pl
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Nazwa Wykonawcy

l.p.

Adres Wykonawcy

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ ,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: ....................................PLN)
stawka podatku VAT: ........%
podatek VAT: ............................... PLN (słownie: ....................................PLN)
z podatkiem VAT: ......................... PLN (słownie: ...................................PLN),
4) Okres gwarancji jakości wynosi…………………………….. miesięcy.
5) Okres rękojmi wynosi ………………………………… miesięcy.
6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, tj. do dnia 7 maja 2014 r.
7) akceptujemy bez zastrzeżeń WZÓR UMOWY przedstawiony w SIWZ,

Nazwa zamówienia: "Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalnym‐ biurowym Bochnia, dz.nr 7592/2”
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8) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w SIWZ.
Zbadałem (zbadaliśmy), zrozumiałem (zrozumieliśmy) i sprawdziłem (sprawdziliśmy) te
dokumenty i stwierdziłem (stwierdziliśmy), że nie zawierają błędów ani innych wad,
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my)się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję(my) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią IDW,
10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
11) Informujemy, że
‐wykazane oddzielnie ( oddzielna koperta) informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania *
‐wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia* ;
‐ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
l.p.

Nazwa części zamówienia

*‐niepotrzebne skreślić

miejscowość i data:……………………………………….

Podpis osób reprezentujących Wykonawcę:
………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 1A

ZESTAWIENIE DANYCH DO KONTRAKTU
"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalnym‐ biurowym Bochnia, dz.nr
7592/2 obr. Bochnia 0002”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gór‐Stal sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 11, 38‐300 Gorlice,
tel/faks +48 18 353 98 00, e‐mail: info@gor‐stal.pl
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Klauzule Warunków
Ogólnych Kontraktu
lub Warunków
Szczególnych w
odniesieniu WZORU
UMOWY
Nazwa i adres Zamawiającego

1.1.2.2 & 1.3

Gór‐Stal sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 11, 38‐300 Gorlice
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

1.1.2.3 & 1.3

Czas na Ukończenie Robót

1.1.3.3

do 28.02.2015r.

1.1.3.7

………………………….………………….
………………………………………………
(Nie mniej niż 36 m‐cy)

Okres Rękojmi

1.1.3.10

….. miesięcy od daty wystawienia
Świadectwa Przejęcia dla Robót
(Nie mniej niż 36 m‐cy)

Okres Gwarancji Jakości

1.1.3.11

……miesięcy od daty wystawienia
Świadectwa Przejęcia dla Robót
(Nie mniej niż 36 m‐cy)

Okres Zgłaszania Wad
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Klauzule Warunków
Ogólnych Kontraktu
lub Warunków
Szczególnych w
odniesieniu WZORU
UMOWY
Elektroniczny system przekazywania
danych

1.3

Telefaks oraz poczta elektroniczna.
Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną
lub telefaksem ‐ winna być potwierdzona
na piśmie

Prawo rządzące Kontraktem

1.4

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

Język Kontraktu

1.4

Język polski

Język porozumiewania się

1.4

Język polski

Czas przekazania Terenu Budowy

2.1

Siedem dni po podpisaniu Umowy.

Kwota zabezpieczenia należytego
wykonania Kontraktu

4.2

Normalne godziny pracy

6.5

6.00 – 22.00

Całkowita kwota zaliczki

14.2

zaliczka nie będzie udzielona

Liczba rat zaliczki

14.2

nie dotyczy

Minimalna kwota Przejściowego
Świadectwa Płatności

14.6

wg. Tabeli Elementów Rozliczeniowych

Waluta płatności

14.15

PLN

Terminy na przedłożenie:
‐ dowodów ubezpieczenia
‐ stosownych polis
‐ kosztorysu ofertowego

18.1(a)(b)

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

przed Datą Rozpoczęcia‐ podpisania
Umowy

Minimalna kwota ubezpieczenia Robót
i Sprzętu Wykonawcy

18.2

100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(włącznie z VAT) określonej w Akcie
Umowy

Minimalna kwota ubezpieczenia od
roszczeń osób trzecich

18.3

10 00 000 PLN za wypadek niezależnie od
ilości zdarzeń

(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

miejscowość i data:……………………………………….

Podpis osób reprezentujących Wykonawcę:
………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalnym‐ biurowym Bochnia, dz.nr
7592/2 obr. Bochnia 0002”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gór‐Stal sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 11, 38‐300 Gorlice,
tel/faks +48 18 353 98 00, e‐mail: info@gor‐stal.pl
WYKONAWCA:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalnym‐ biurowym Bochnia, dz.nr
7592/2 obr. Bochnia 0002”

z tytułu:

a)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania;
b)

posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
miejscowość i data:……………………………………….

Podpis osób reprezentujących Wykonawcę:
………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE‐ ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY:

"Budowa budynku hali produkcyjno‐magazynowej z zapleczem socjalnym‐ biurowym Bochnia,
dz.nr 7592/2 obr. Bochnia 0002”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gór‐Stal sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 11, 38‐300 Gorlice,
tel/faks +48 18 353 98 00, e‐mail: info@gor‐stal.pl
WYKONAWCA:
Nazwa(y) Wykonawcy

l.
p.

Adres)
Wykonawcy

Niniejszym oświadczam, że w przypadku wybrania mojej ( naszej) oferty,
dostarczymy Zamawiającemu ‐ przed datą podpisaniem umowy:
1.
2.
3.
4.

Polisę odpowiedzialności cywilnej;
Polisę ubezpieczenia kontraktu
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Kosztorys ofertowy w formie skróconej, na kwotę Kontraktową,
stanowiącą wynagrodzenie wykonawcy, wynikającą ze złożonej
ofert.

miejscowość i data:……………………………………….

Podpis osób reprezentujących Wykonawcę:
………………………………………………………………………………………………….
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