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Zamawiający: FOREST Gorlice Sp. z o.o. 

Ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice 

tel./fax.: +48 18 353 76 60/ +48 18 353 51 95; 

e-mail: biuro@forest.gorlice.pl; 

STRONA INTERNETOWA: https://forest.gorlice.pl/ 

REGON: 492686520; NIP: 7381875324  

GODZINY OTWARCIA: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00 

 

Przedmiot zamówienia: 

Budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4MW z zadaszonym magazynem biomasy 

oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu 

drzewnego FOREST Gorlice Sp. z o.o. w Gorlicach. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w złączniku Nr 6 – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na 

opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie lub normy, iż dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, 

produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza 

się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie 

gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez 

Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia. 

Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie 

określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.                 

W ofercie Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. 

innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych                                          

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, 

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający 

podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą 

stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii 

itp. opisanych w OPZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań 

Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych 

Wykonawca  przedłoży wraz z ofertą stosowne dokumenty potwierdzające równoważność 

zastosowanych materiałów/urządzeń. W przypadku braku przedłożenia takich dokumentów 

Zamawiający uzna że zastosowano materiały i urządzenia takie same jak w dokumentacji 

projektowej. 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: 

 

 Michał Drwięga, tel. 531-200-412 w godz. 8
00

 – 15
00

 

 

Wszelkie wnioski, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego                                        

i Wykonawców wymagają formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty                        

w formie elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy                      

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

https://forest.gorlice.pl/
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poz. 1219). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

 

Na wykonane roboty budowlano-montażowe Wykonawca zobowiązany jest udzielić  5 lat 

rękojmi i gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

Na kotły Wykonawca zobowiązany jest udzielić następującej  rękojmi i gwarancji: korpus 

kotła wymiennik - 5 lat, części ruchome wymiennik - 3 lata, na wszystkie pozostałe urządzeni 

zgodnie z okresem i warunkami gwarancji producentów urządzeń przy czym minimalny okres 

na jaki Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi i gwarancji to 2 lata. 

 

Z uwagi na czynny obiekt oraz gęste uzbrojenie terenu budowy Zamawiający wymaga 

zapoznania się z ternem budowy, w tym celu każdy Wykonawca winien po uprzednim 

umówieniu się dokonać wizji lokalnej na terenie budowy. Zaświadczenie z obycia wizji 

lokalnej winien złożyć wraz z ofertą. Brak takiego zaświadczenia skutkuje odrzuceniem 

oferty. 

Zamawiający wyłoni Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie konkursu ofert. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty wariantowej lub częściowej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

 

 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym FORMULARZU OFERTY. 

1.2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami punktu 2 SIWZ. 

1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. mogą być przedstawione w formie oryginałów 

lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający 

zwróci się o przedstawienie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu                             

w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie 

mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

1.4. Wykonawca winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ. 

1.5. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące 

oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami musi 

bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby 

do tego upoważnione. 

1.6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.5. niniejszej SIWZ musi być dołączone do 

oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z 

oryginałem. 

1.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 
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1.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. W tym wypadku powiadomienie musi być złożone według tych 

samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

1.9. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch 

kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób: 

 

 

 

Oferta na: 

„Budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4MW z zadaszonym magazynem biomasy 

oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu 

drzewnego FOREST GORLICE Sp. z o.o. w Gorlicach.” 

 

Nie otwierać przed 24.04.2019 r., godz. 12
00

. 

 

Ponadto koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej 

powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez 

otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia z opóźnieniem lub wycofania. 

1.10. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi 

Wykonawca. 

1.11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,                                       

a Wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione 

innym uczestnikom postępowania. 

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

2.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

 

2.1.1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.  

W szczególności Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich        

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem była: 

a) budowa budynku kotłowni, ciepłowni, elektrociepłowni lub budynku przemysłowo - 

handlowego o minimalnej łącznej powierzchni 1000 m
2
; 

b) dostawie i montażu technologii, składającej się z kotłów o łącznej mocy minimum 2 

MW; 

c) budowa przyłączy lub sieci cieplnych, preizolowanych o łącznej długości min. 300 mb; 

Roboty te wykonano w ramach jednego lub odrębnych (trzech) zamówień. Jako datę 

wykonania przyjmuje się datę zakończenia robót czyli datę wystawienia Protokołu odbioru 

końcowego. 

2.1.2. Dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia,  oceniany 

będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie). 

W szczególności Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia 

następujące osoby wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywania przez nią czynności: 
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Kierownik Budowy - ma posiadać następujące kwalifikacje: 

a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów; lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji                           i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; 

b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego; 

c) co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu budową/robotami; 

Kierownicy Robót – w zależności od specjalności mają posiadać następujące kwalifikacje: 

a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów; 

b) uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                        

i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; 

c) uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające 

im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

d) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego; 

c) co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu budową; 

Kierownik Budowy może równocześnie pełnić rolę Kierownika Robót branżowych. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. 

2.1.3. Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 %  wartości 

przedłożonej oferty 

 

2.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu                   

w tym dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie przez Wykonawcę: 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 

spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty wchodzące w skład oferty (załączone do 

oferty). 

b) W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wskazanego 

w pkt. 2.1.1, tj. wykonania robót budowlanych odpowiadających co najmniej wymogom w 

nim sformułowanym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót 

budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty oraz 

dokumenty (poświadczenia) potwierdzające, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

c) W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia określonego w pkt. 2.1.2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

wykaz osób, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i spełniają wskazane w nim 

wymagania wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do oferty. 
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d.) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonego w pkt. 2.1.3.  Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 % wartości przedłożonej oferty. 

 

 

3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty/oświadczenia 

potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2 SIWZ. 

Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z 

ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres 

umocowania, musi też wymienić wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 

zamówienie. Każdy z Wykonawców udzielających umocowania musi się podpisać na 

dokumencie pełnomocnictwa podpisując się czytelnie lub potwierdzając swój autograf 

imienną pieczątką. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 2 dni przed 

podpisaniem umowy. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie 

musi zawierać: 

a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 

b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres 

obowiązywania umowy o realizację zamówienia, 

c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z partnerów 

(współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o 

realizacji zamówienia, 

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie 

odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, 

f) sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 

zamówienia, 

h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 

partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. 

 

4. WADIUM 

 

4.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 

50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

4.2. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości 

i formie, zostanie wykluczony z postępowania. 



 
 

Strona 7  
 

4.3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 

być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, musi 

być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem.  

4.5. Postanowienia pkt. 4.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej                  

w pkt. 4.3 b). 

4.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

05 1020 3453 0000 8002 0147 5664 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

4.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 

złożyć wraz z ofertą w oryginale. 

4.8. 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. 

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 

przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

4.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:  

a) wszystkim Wykonawcom w przypadku unieważnienia konkursu; 

b) wszystkim Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze; 

c) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zaraz po zawarciu 

umowy oraz po wniesieniu przez Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

a) odmawia podpisania Umowy na warunkach, jakie wcześniej zostały określone w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania, 

c) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 

5.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny brutto podanej w 

Formularzu Oferty 

5.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego wykonania 

przedmiotu umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji oraz roszczeń z tytułu kar 

umownych. Zabezpieczenie będzie ważne przez okres realizacji przedmiotowej Umowy oraz 

przez okres 60 miesięcy po bezusterkowym, formalnym odbiorze końcowym całości robót. Z 

zastrzeżeniem, że po upływie 30 dni od  daty bezusterkowego, formalnego odbioru 

końcowego całości robót zabezpieczenie będzie wynosić 3 % ceny brutto podanej w 

Formularzu Oferty do momentu upływu okresu rękojmi i gwarancji.  
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5.3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

nie później niż w dniu podpisania Umowy. 

5.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia wykonania 

Umowy ponosi Wykonawca. 

5.5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: 05 1020 3453 0000 8002 0147 5664 
5.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji  stosuje się do niej odpowiednio 

treść pkt. 4.4 SIWZ. 

5.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą 

ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do pkt. 14.6 SIWZ. 

 

6. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

oferty, 

b) Wykaz wykonywanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na 

podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do oferty, 

d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5 do oferty 

e) Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC 

f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy, 

g) dowód wniesienia wadium,  

h) kartę katalogową lub dokumentację techniczno-ruchową zaoferowanych kotłów 

 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Sukcesywnie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.06.2020 r. 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie FOREST Gorlice Sp. z o.o. 38-300 Gorlice,  

ul. Biecka 9 nie później niż do godz. 11
30

 dnia 24.04.2019 r. 
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Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert podanym powyżej zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert. 

 

10. ZAKAZ POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

10.1. Wykonawcy Nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i prowadzeniem 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; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa z linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty oświadczenie o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do 

oferty.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie załącznik ten 

każdy z wykonawców składa osobno. 

 

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godz. 12
00

 w siedzibie Spółki 

FOREST Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 9. 

 

12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 

 

12.1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.2 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ udostępniony jest na 

stronie zamieści je na stronie internetowej. 

12.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób modyfikacje staną się 

częścią składową SIWZ i przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ udostępniony jest na stronie, zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej. 

12.4 Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wyjaśnień lub uzupełnień 

do SIWZ. 

12.5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu udzielenia 

wyjaśnień. 

12.6 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla 

umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian 
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wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert 

zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a 

jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza informację na tej 

stronie. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 12.1. 

 

13. CENA OFERTY 

 

13.1. Wykonawca określi cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wypełniając 

Formularz oferty wraz z załącznikiem.  

13.2. Cenę oferty stanowi cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty. 

Podana przez Wykonawcę cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie świadczenia 

Wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost                    

z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy.                   

Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Przed podpisaniem umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

14. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

 

Wybór spośród ofert ważnych i nieodrzuconych dokonywany będzie w oparciu o ocenę 

następujących kryteriów: 

cena oferty brutto  – 100%  
 

Opis punktacji: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów; pozostałe oferty 

oceniane będą wg wzoru: 

najniższa cena oferty brutto 

-------------------------------- x 100 = ............. pkt 

cena badanej oferty brutto 

 

15. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

 

15.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także 

informację dotyczące ceny 

15.3. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą. 

15.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:  

a) złożono ją po wyznaczonym terminie, 

b) jest niekompletna z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę 

w określonym przez Zamawiającego terminie, 

c) złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

d) nie odpowiada treści SIWZ. 

15.5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym ceny 

nowo złożonych ofert nie mogą być wyższe od wcześniej zaproponowanych. 



 
 

Strona 11  
 

15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej 

odrzuceniu. 

15.7. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

 

16. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY 

 

Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą na 2 dni przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest: 

a) dostarczyć Zamawiającemu kserokopie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę właściwej 

izby samorządu zawodowego wskazanego w ofercie Kierownika Budowy, 

b) zgodnie z pkt. 5.3 SIWZ wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

warunkach wskazanych w pkt. 5.4 SIWZ, 

c) w oparciu o zapisy pkt. 3.3 SIWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się                    

o zamówienie, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców, która w swojej treści zawierać będzie postanowienia zawarte w pkt. 3.3 lit. a - 

h. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  

 

W niniejszym postępowaniu środków ochrony prawnej nie stosuje się. 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy 

Załącznik nr 3 - Wykaz robót wykonanych 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia gotowy 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 8 - Przedmiary robót 

Załącznik nr 9 - Informacja RODO 

 
 


