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ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 3/CEF/2018

dotyczące zamówienia na
budowę nabrzeża przeładunkowego, w tym wykonanie prac i obiektów związanych oraz wykonanie prac
czerpalnych akwenu pomiędzy nabrzeżem a torem wodnym

realizowanego w ramach projektu
pt. „Rozbudowa terminala przeładunkowo – składowego Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.” w ramach
Instrumentu Connecting Europe Facility 2014-2020 (CEF)
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Szczecin, 25 maja 2018 r.
I.

Nazwa oraz siedziba zamawiającego:

Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.
ul. Nad Odrą 10
71-833 Szczecin
REGON: 320051998 , NIP: 8512921279

Osoba odpowiedzialna za kwestie technicznie: Robert Jaszczur, r.jaszczur@kronospan.pl, +48 607910312
Osoba do kontaktu w sprawach Zapytania: Anna Chwaszcz, a.chwaszcz@kronospan.pl, +48 518285246
II.

Tryb udzielenia zamówienia
Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych. W związku z powyższym niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
z uwzględnieniem zaleceń Komisji Europejskiej zawartych w Komunikacie wyjaśniającym Komisji
dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są
jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1.
2.

3.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213340-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z transportem wodnym
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nabrzeża przeładunkowego, w tym wykonanie prac
i obiektów związanych oraz wykonanie prac czerpalnych akwenu pomiędzy nabrzeżem a torem
wodnym wg poniższej specyfikacji oraz zgodnie z wymienioną dokumentacją techniczną.
Zakres prac :
a. Budowa nabrzeża oraz wykonanie prac i obiektów związanych na podstawie:
•

•

•

•

Projektu budowlanego pn. „Projekt budowlany. Budowa stanowiska przeładunkowego
zbiornikowców terminala przeładunkowo-magazynowego ciekłych produktów chemicznych
Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 10”,
Przedmiaru robót dla pozycji:
- I – Nabrzeże przeładunkowe
- IV – Odwodnienie w rejonie nabrzeża
- VI – Drogi ppoż. i technologiczne. Ścieżki cumownicze
- VII – Wykonanie kładki stalowej ścieżki dla cumowników
- VIII – Roboty czerpalne (prace czerpalne do głębokości 10,5 m)
„Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb projektowanego nabrzeża
przeładunkowego ciekłych produktów chemicznych Terminala Krono-Chem przy ul. Nad
Odrą 10 w Szczecinie” opracowanej przez INGEO Sp. z o.o. 81-456 Gdynia, ul. Kopernika
78 w 2011 r.,
Planu sondażowego 86/2017 akwenu pomiędzy planowanym nabrzeżem a torem wodnym
na Odrze opracowanym w lipcu 2017 r.,
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•

Mapy i sprawozdania z badań próbek urobku wykonanych w październiku 2017 r.
przewidzianego do wybrania w trakcie prac czerpalnych podczas budowy nowego nabrzeża
przeładunku zbiornikowców w naszym terminalu,
• Szkicu możliwej lokalizacji pola refulacyjnego na terenie ATS oraz fotografię terenu;
b. Opracowanie projektów wykonawczych dla celów realizacji budowy;
c. Opracowanie niezbędnych badań i projektów oraz uzyskanie wymaganych decyzji
administracyjnych dla robót czerpalnych;
d. Obsługa geodezyjna budowy włącznie z inwentaryzacją powykonawczą;
e. Wykonanie wymaganych badań, prób i odbiorów;
f. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla Inwestora.
4.

W celu otrzymania dokumentacji wymienionej w pkt. 3 lit. a) Zapytania ofertowego, Wykonawca
zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Zamawiającego a.chwaszcz@kronospan.pl podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”.

5.

Zamawiający zaprasza Wykonawców do dokonania wizji lokalnej terenu prac budowlanych. W tym
celu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za sprawy techniczne, wskazaną w pkt. I
Zapytania ofertowego. Niedokonanie wizji lokalnej nie będzie mogło stanowić podstawy do zgłaszania
przez Wykonawców zastrzeżeń co do kompletności dokumentacji przetargowej oraz nie będzie miało
wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wysokość wynagrodzenia umownego.

6.

Zakres prac - Zamawiający dopuszcza realizację Zamówienia wg jednego wariantu wybranego przez
Oferenta z dwóch możliwych wariantów akceptowanych przez Zamawiającego :
a) Wariant 1 – wykonanie prac zgodnie z technologią zaproponowaną przez Inwestora na
podstawie Projektu budowlanego pn. „Projekt budowlany. Budowa stanowiska przeładunkowego
zbiornikowców terminala przeładunkowo-magazynowego ciekłych produktów chemicznych Alfa
Terminal Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 10”,
Wariant I – Wykonanie prac zgodnie z technologią zaproponowaną przez Inwestora

Etap Prace
I

Nabrzeże przeładunkowe

A

Roboty przygotowawcze i towarzyszące

B

Roboty ziemne

C

Rabatowy kafarowe

D

Roboty żelbetowe

E

Roboty towarzyszące i wykończeniowe

IV

Odwodnienie w rejonie nabrzeża

VI

Drogi PPOŻ i technologiczne ścieżki cumownicze

VII

Wykonanie kładki stalowej ścieżki dla cumowników

VIII

Roboty czerpalne
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b) Wariant 2 – wykonie prac zgodnie z alternatywną technologią zaproponowaną przez oferenta.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, konstrukcji i urządzeń równoważnych do
wskazanych w dokumentacji wymienionej w pkt. 3 lit. a), z zastrzeżeniem, że ich parametry
techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów, konstrukcji i
urządzeń wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał oceny
zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem projektu budowlanego
Wariant II – Wykonanie prac zgodnie z technologią zaproponowaną przez Oferenta
Etap Prace

IV.

I

Nabrzeże przeładunkowe

A

Roboty przygotowawcze i towarzyszące – zgodnie z technologią Inwestora

B

Roboty ziemne – zgodnie z technologią Inwestora

C

Rabatowy kafarowe – zgodnie z technologią Oferenta

D

Roboty żelbetowe – zgodnie z technologią Oferenta

E

Roboty towarzyszące i wykończeniowe – zgodnie z technologią Inwestora

IV

Odwodnienie w rejonie nabrzeża – zgodnie z technologią Inwestora

VI

Drogi PPOŻ i technologiczne ścieżki cumownicze – zgodnie z technologią Inwestora

VII

Wykonanie kładki stalowej ścieżki dla cumowników – zgodnie z technologią Inwestora

VIII

Roboty czerpalne – zgodnie z technologią Inwestora

7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.

Termin wykonania zamówienia wynosi nie dłużej niż 11 miesięcy od dnia podpisania umowy na
wykonanie przedmiotu niniejszego Zapytania. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego istotnych zastrzeżeń
Zamawiającego do wykonanego przedmiotu zamówienia.

9.

Miejsce wykonania zamówienia: Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. , 71-833 Szczecin,
ul. Nad Odrą 10.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1.1 Posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie
przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwoma robotami
budowlanymi o zakresie zbieżnym ze wskazanym w pkt III niniejszego Zapytania Ofertowego
o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto każda.
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W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z
ofertą wykaz wykonanych robót z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na Załączniku nr 3 do Zapytania
ofertowego „Wykaz wykonanych zamówień” wraz z referencjami bądź innymi dokumentami
wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane ujęte w wykazie wykonanych
zamówień były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów).
W przypadku zamówienia, którego wartość będzie wyrażona w walucie innej niż PLN,
Zamawiający dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP z dnia
upublicznienia Zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej.
1.2. Dysponowania niezbędnymi zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.
Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna oświadczenie Wykonawcy
o dysponowaniu na czas realizacji zamówienia (budowy) osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia), tj.: minimum jedną osobą
przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej wraz
z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz
posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej
specjalności w zakresie minimum dwóch inwestycji budowlanych o wartości minimum
4 000 000,00 zł netto każda.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz
z ofertą wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia na Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego „Wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” oraz załącza kopie decyzji
o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa wydanych dla kierownika budowy i kierowników robót (lub
równoważne dokumenty w przypadku wydania je w innym państwie).
W przypadku robót, których wartości będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający
dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia
Zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej.
1.3. Posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę w
okresie 3 lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, średniorocznego przychodu netto
w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł oraz aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 4 200 000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy
złotych).
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z
ofertą kopie rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres, oraz kopię
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
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W przypadku danych finansowych (rachunków zysków i strat) wyrażonych w walucie innej niż
PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP
obowiązującym ostatniego dnia danego roku obrotowego.
W przypadku ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia
podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego
na swojej stronie internetowej.

V.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i musi zawierać co najmniej:
1.1 Ofertę cenową - Oferent podaje ceny netto i brutto na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr
5 do zapytania, w wybranym przez siebie wariancie (o których mowa w dziale III ust. 6 a. i b.)
1.2 Przedmiar - kalkulację prac stanowiącej załącznik dokumentacji przetargowej z wpisaniem
wszystkich cen jednostkowych i wartości dla każdej pozycji przy uwzględnieniu okoliczności,
że ilości podane przez Zamawiającego w przedmiarze-kalkulacji prac są jedynie ilościami
szacunkowymi i mogą ulec zmianie.
1.3 Harmonogram tygodniowy realizacji całego zadania
1.4 Proponowane warunki i terminy gwarancji od daty odbioru końcowego
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w innym
języku powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski.
3. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i)
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym
(ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) lub przez pełnomocnika.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Do Oferty należy dołączyć:
6.1 Oświadczenie(a) o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego;
6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.3 Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego;
6.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
6.5 Kopie rachunków zysku i start;
6.6 Kopie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 4.200.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej);
6.7 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do
tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie
do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7. Oferty oraz wszelkie inne oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne,
z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 3 miesiecy.
11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz sposób porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
7 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
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 do
Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej pod adresem
http://www.alfaterminal.pl/przetargi/. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
3. Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego: Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.,
ul. Nad Odrą 10, 71-833 Szczecin, Polska lub przesyłać mailem na adres a.chwaszcz@kronospan.pl.
Każda ze Stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich
otrzymania.
4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania ofertowego.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz dokona stosownych zmian w
ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE.
5. W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający
w trybie opisanym w pkt 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

VII.

Miejsce, termin złożenia ofert:
1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą
pocztową, na adres Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o., ul. Nad Odrą 10, 71-833 Szczecin, Polska.
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 18 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 3/CEF/2018”.
4. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w
pkt. 1 powyżej.
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści
stosowną informację na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.alfaterminal.pl/przetargi/
oraz dokona stosownych zmian w ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE.

VIII.

Kryteria oraz sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną na podstawie
następujących kryteriów i punktacji:

l.p.
Kryterium
1) Cena całkowita brutto
zamówienia ( C )
Razem

Znaczenie
procentowe
kryterium
realizacji
100%

Maksymalna liczba punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium
100 punktów

100%

100 punktów

Zasady oceny kryterium:
"Cena" (C):
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

C min
• Max (C)
Ci

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

2. Ocena dokonywana będzie według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.
3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów
możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę(-y) zostanie uznana oferta, która spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska
największą liczbę punktów.
Uwagi:
•

IX.

Integralną częścią oferty jest załącznik nr 6a. lub 6b. – przedmiar prac

Warunki płatności
1. Zapłata za prace będące przedmiotem Zapytanie będzie odbywała się w częściach na podstawie
następujących warunków:
1.1 15% – przedpłata za gwarancją bankową lub ubezpieczeniową
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1.2 75% – płatności comiesięczne na podstawie protokołu postępu robót
1.3 5% - kaucja gwarancyjna na okres 12 miesięcy od odbioru ostatecznego, wymienna na
gwarancję bankową ubezpieczeniową
1.4 5% - kaucja gwarancyjna na okres 36 miesięcy od odbioru ostatecznego, wymienna na
gwarancję bankową ubezpieczeniową
X.

Kary umowne za opóźnienia

1. W przypadku przekroczenia terminów realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3, a także w
przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego wad Przedmiotu
Umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1%
wynagrodzenia netto z tytułu realizacji Umowy za każdy tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 Umowy.
XI.

Gwarancja
1. Okres gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe oraz instalacyjne liczony jest w
miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru
robót nie zawierającego istotnych zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu zamówienia.
2. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
3. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu końcowego protokołu zdawczoodbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 bądź protokołu usunięcia
wad, o którym mowa w §7 ust. 5 pkt. 5.1 dotyczącego końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, a w
przypadku złożenia żądania obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 5 pkt. 5.2, od dnia
ustalenia wysokości ostatecznego wynagrodzenia.
4. Gwarancja obejmuje cały zakres Przedmiotu Umowy, tj. zarówno pojedyncze materiały czy podzespoły
(chociażby gwarancja producenta była inna), jak również prace polegające na ich połączeniu,
przetworzeniu oraz montażu. Gwarancja obejmuje, wg uznania Zamawiającego, prawo do żądania
usunięcia wady Przedmiotu Umowy lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad.

XII.

Warunki zmian umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania
Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony
wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy;
c) Wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót
budowlanych. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien
wykazać, że warunki pogodowe były nietypowe dla danej pory roku (np. wystąpiła powódź,
huragan, ekstremalne temperatury lub opady itp.). Jednocześnie Wykonawca powinien tak
rozplanować harmonogram prac, aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku
warunki atmosferyczne;
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d) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do
przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
e) Zawieszenia robót lub dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn
technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania
przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu robót lub dostaw Zamawiający
powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
f) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
g) Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności,
których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas
niezbędny do naniesienia zmian;
h) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań,
materiałów, narzędzi lub wyposażenia niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby ich
zastosowanie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących
przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części robót budowlanych, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie
bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy – o wartość niewykonanych robót;
c) Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności,
których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (tzw. roboty
zamienne). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym,
który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych,
a kosztorysem robót zamiennych.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych;
b) W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego (powierzenie
podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w kontrakcie, zmiana
podwykonawcy);
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek
tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą
zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie
optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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XIII.

Pozostałe warunki Postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego oraz zmiany warunków
zapytania ofertowego w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informacje na temat zmiany zapytania
ofertowego zostaną opublikowane w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania warunków zamówienia z oferentami, którzy
przedstawili oferty.
3. Oferenci z innych Państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Państw spoza Unii Europejskiej mogą
składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.
4. Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty tego samego przedsiębiorcy
zostaną odrzucone. O odrzuceniu powyższych ofert decydować będzie data wpływu. W przypadku gdy
wszystkie oferty zostaną złożone w jednym terminie, Zamawiający wykluczy z postepowania wszystkie
oferty Wykonawcy.
5. Oferty obejmujące swoim zakresem tylko część planowanych robót zostaną wykluczone na etapie
oceny formalnej.
6. W przypadku złożenia w postępowaniu ofertowym dokumentów w języku innym niż polski,
Zamawiający może zażądać ich tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, na język polski.
7. Z postępowania ofertowego wyklucza się przedsiębiorców:
• którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
• wobec których otwarto likwidację bądź wszczęto postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
albo postępowanie naprawcze, o których mowa w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze;
• którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym, a w szczególności nie posiadają wymaganego doświadczenia lub nie dysponują
sprzętem koniecznym do wykonania zamówienia. W wypadku niedostarczenia zaświadczeń,
oświadczeń lub innych dokumentów Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin celem ich
uzupełnienia;
• którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
• którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o 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.
8. Oferty złożone przez przedsiębiorców podlegających wykluczeniu zostaną odrzucone przez
Zamawiającego na etapie oceny formalnej.
9. Do postepowania ofertowego mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające niezbędne
doświadczenie oraz które na dzień podpisania umowy będą dysponować odpowiednimi zasobami
technicznymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja nastąpi na podstawie dokumentów
wymienionych w pkt. V niniejszego zapytania ofertowego.
10. Umowa z oferentem wybranym w postępowaniu zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. W przypadku uchylania się przedsiębiorcy, którego oferta została wybrana od
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zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty.
11. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

XIV.

11. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Oferentami:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
7 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
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 do
Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej pod adresem
http://www.alfaterminal.pl/przetargi/. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
3. Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego: Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.,
ul. Nad Odrą 10, 71-833 Szczecin, Polska lub przesyłać mailem na adres a.chwaszcz@kronospan.pl.
Każda ze Stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich
otrzymania.
4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania ofertowego.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz dokona stosownych zmian w
ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE.
5. W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający
w trybie opisanym w pkt 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

XV.

Wykaz załączników:
a. Załącznik nr 1 –Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego
b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
c. Załącznik nr 3 –Wykaz wykonanych zamówień
d. Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
e. Załącznik nr 5 – Formularz oferty wraz z tygodniowym harmonogramem prac oraz terminami i warunkami
gwarancji.
f. Załącznik nr 6 – Przedmiar prac w wybranym wariancie: a. lub b.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

O ŚW I AD CZ E NI E DO P US Z CZ AJ ĄC E DO IN F O RM AC JI
PO UF NY CH Z AM AW I AJ ĄC E G O
W związku z chęcią złożenia oferty w ramach postępowania objętego Zapytaniem ofertowym
nr 3/CEF/2018, oświadczam(-y), że zobowiązujemy się do:
1. zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji zawartych w dokumentacji technicznej
uzyskanej od Zamawiającego;
2. wykorzystania informacji jedynie w celach określonych niniejszym
w szczególności do przygotowania oferty i jej ewentualnego wykonywania;

oświadczeniem,

3. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik lub współpracownik
otrzymujący wskazane w pkt.1 informacje poufne, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła,
zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego
upoważnienia na piśmie od Zamawiającego, które danej informacji lub źródła informacji dotyczy;
4. ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania
powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp
dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu zleconego zadania w stosunku do
Zamawiającego;
5. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek
części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją
zamówienia;
6. respektowania uprawnienia Zamawiającego polegającego na tym, że w przypadku niedochowania
przez nas powyższych zobowiązań, Zamawiający ma prawo do obciążenia nas karą w wysokości
100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie jakiegokolwiek
zobowiązania wynikającego z niniejszego oświadczenia;
7. w przypadku, gdy zastrzeżona w pkt. 6 oświadczenia kara nie pokryje poniesionej przez
Zamawiającego szkody, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do dochodzenia od nas
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Mając na względzie powyższe, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
•
•
•
•
•
•

Projekt Budowlany.
Przedmiar prac – a i b
Dokumentacja geologiczno-inżynierska.
Plan sondażowy 86/2017.
Mapa i sprawozdanie badań próbek urobku.
Szkic lokalizacji.

na następujący adres e-mail: ___________.
Miejscowość…………………,dnia……………

...................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

O ŚW I AD CZ E NI E

O

BR AK U

PO DST AW

DO

W Y KL U CZ EN I A

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na budowę nabrzeża przeładunkowego, w tym
wykonanie prac i obiektów związanych oraz wykonanie prac czerpalnych akwenu pomiędzy nabrzeżem a
torem wodnym (Zapytanie ofertowe nr 3/CEF/2018) oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie naruszyłem poważnie w sposób zawiniony obowiązków zawodowych, w tym
w szczególności nie doszło do sytuacji, że wykonałem lub nienależycie wykonałem zamówienie w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa.
2. Oświadczam, że nie doszło do sytuacji, w której z przyczyn leżących po mojej stronie nie wykonałem
albo nienależycie wykonałem w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. Oświadczam, że nie naruszyłem obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (nie dotyczy sytuacji dokonania płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia z właściwymi organami w sprawie spłaty tych
należności).
4. Oświadczam, że w stosunku do ………………………. (proszę wpisać nazwę Wykonawcy) nie
zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

Miejscowość…………………,dnia……………

...................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
W Y K AZ

W Y KO N AN Y C H

Z AM Ó W IE Ń

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę nabrzeża przeładunkowego,
w tym wykonanie prac i obiektów związanych oraz wykonanie prac czerpalnych akwenu pomiędzy
nabrzeżem a torem wodnym (Zapytanie ofertowe nr 3/CEF/2018), przedstawiam(-y) wykaz wykonanych
zamówień

L.p.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający

Termin wykonania
zamówienia

Wartość
zamówienia

1.
2.
3.

Do wykazu należy dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienia były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone (inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów).

Miejscowość…………………,dnia……………

.....................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

W Y K AZ

O SÓ B , KT Ó RE B Ę D Ą UCZ E ST NI CZ Y Ć
W Y KO N AN I U Z AM Ó W I EN I A

W

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę nabrzeża przeładunkowego,
w tym wykonanie prac i obiektów związanych oraz wykonanie prac czerpalnych akwenu pomiędzy
nabrzeżem a torem wodnym (Zapytanie ofertowe nr 3/CEF/2018)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Dysponuję(my) osobami wymienionymi w tabeli poniżej i będą one wykonywać wskazane w niej czynności
przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami:

Lp

Imię i
nazwisko

Kwalifikacje
Zawodowe /
Uprawnienia

Doświadczenie

1
2
3
4

Miejscowość…………………,dnia……………

.....................................................................................
(podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

F O RM UL AR Z

O F E RT Y
________________, ________
Miejsce i data sporządzenia oferty

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na:
budowę nabrzeża przeładunkowego, w tym wykonanie prac i obiektów związanych oraz
wykonanie prac czerpalnych akwenu pomiędzy nabrzeżem a torem wodnym wg poniższej
specyfikacji oraz zgodnie z wymienioną dokumentacją techniczną (Zapytanie ofertowe
nr 3/CEF/2018)
My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………..……………………………………….
działając w mieniu i na rzecz:
WYKONAWCA / DOSTAWCA:
Lp
.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1
2
3
4

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

netto

Zł

słownie

Zł

brutto

Zł

słownie

Zł

Zapytanie ofertowe NR 3/CEF/2018
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W skład ceny wchodzi:
Nr wg
katalogu

Prace w przypadku wybrania wariantu zgodnie z technologią
Inwestora

I

Nabrzeże przeładunkowe

A

Roboty przygotowawcze i towarzyszące

B

Roboty ziemne

C

Rabatowy kafarowe

D

Roboty żelbetowe

E

Roboty towarzyszące i wykończeniowe

IV

Odwodnienie w rejonie nabrzeża

VI

Drogi PPOŻ i technologiczne ścieżki cumownicze

VII

Wykonanie kładki stalowej ścieżki dla cumowników

VIII

Roboty czerpalne

I

Cena
brutto [PLN]

Nabrzeże przeładunkowe

Zapytanie ofertowe NR 3/CEF/2018
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Nr wg
katalogu

Prace w przypadku wybrania wariantu zgodnie z alternatywną
technologią Oferenta

I

Nabrzeże przeładunkowe

A

Nabrzeże przeładunkowe

B

Roboty przygotowawcze i towarzyszące – zgodnie z technologią
Inwestora

C

Roboty ziemne – zgodnie z technologią Inwestora

D

Rabatowy kafarowe – zgodnie z technologią Oferenta

E

Roboty żelbetowe – zgodnie z technologią Oferenta

IV

Roboty towarzyszące i wykończeniowe – zgodnie z technologią
Inwestora

VI

Odwodnienie w rejonie nabrzeża – zgodnie z technologią Inwestora

VII

Drogi PPOŻ i technologiczne ścieżki cumownicze – zgodnie z
technologią Inwestora

VIII

Wykonanie kładki stalowej ścieżki dla cumowników – zgodnie z
technologią Inwestora

I

Cena
brutto [PLN]

Roboty czerpalne – zgodnie z technologią Inwestora

2. OŚWIADCZENIE:
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y),że
1) Podane wyżej ceny zgodne są z przedmiarem prac stanowiącym Załącznik nr 6, a cena podana
w niniejszej ofercie dotyczy elementów dostarczonych, zamontowanych, wyregulowanych i gotowych
do pracy (z całym niezbędnym osprzętem).
2) Akceptuję/my termin wykonania przedmiotu zamówienia: 11 miesięcy od daty podpisania umowy.
3) Przyjmujemy do wiadomości i oświadczamy, iż niniejsza oferta wiąże nas 3 miesiące od zakończenia
terminu składania ofert,
4) Są nam znane ogólne oraz techniczne warunki wykonania przedmiotu zamówienia,
5) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy z Zamawiającym,
w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6) Składam/y niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]*,
* usunąć niepotrzebne,
Zapytanie ofertowe NR 3/CEF/2018
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7) Nie uczestniczę/my jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
8) Nie podlegam wykluczeniu z Postępowania, o którym mowa w dziale X punkt 8. Zapytania ofertowego.
9) wszystkie ceny zawarte w niniejszej ofercie obowiązują niezależnie od elementów, kondygnacji,
kształtu rzutu poziomego, głębokości konstrukcyjnych i wielkości pomieszczeń i czasu realizacji,
włącznie z usługami dodatkowymi chyba, że w wykazie robót podano inaczej,
10) cena obejmuje wszelkie prace towarzyszące zadaniom stanowiącym przedmiot oferty, które nie zostały
ujęte odrębnie w katalogu objętym niniejszą ofertą, ale są niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia.
11) oferta obejmuje dostawę lub usługi, których realizacja nastąpi w zgodzie ze znajdującymi zastosowanie
do przedmiotu zamówienia normami i przepisami krajowymi obowiązującymi na dzień złożenia oferty
dotyczącymi jakości, warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym w szczególności
z PN, przepisami z zakresu BHP oraz przeciwpożarowymi, a jeśli pewne obszary realizacji zamówienia
objętego ofertą nie są ujęte w polskich regulacjach, oferta obejmuje realizację zamówienia zgodnie z
odpowiednią, znajdującą zastosowanie z uwagi na przedmiot zamówienia normą DIN – EN,
12) ceny podane w niniejszej ofercie obejmują koszty wszelkich działań, do jakich oferent będzie
zobowiązany w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszczu, śniegu
i mrozu, itp.), niezbędnych dla zapewnienia nieprzerwanego prowadzenia robót objętych przedmiotem
zamówienia, w tym w szczególności koszty zabezpieczenia budowy i materiałów budowlanych przed
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, także na wypadek, gdy Kronospan przesunie
termin budowy objętej niniejszą ofertą na porę roku, w której zwiększa się ryzyko wystąpienie
niekorzystnych warunków atmosferycznych,
13) Ceny jednostkowe objęte niniejszą ofertą są cenami stałymi i nie ulegną zmianie przez cały okres
wykonywania zamówienia
14) ceny jednostkowe objęte niniejszą ofertą obejmują koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy
przez wykonawcę oraz, jeżeli okaże się to konieczne, wszelkich obiektów położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu budowy (budynki, drogi, chodniki i inne urządzenia, itp.), które mogą ulec
uszkodzeniu w trakcie realizacji zamówienia.

3. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko

Adres

Telefon

Fax

Adres e-mail
(w razie konieczności tabelę należy powielić)

4. PODPIS(Y):
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Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Wykaz załączników:
Załącznik nr ….

Zapytanie ofertowe NR 3/CEF/2018

21

