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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA.
ZAMAWIAJĄCY:
Skotan S.A.
siedziba Spółki: Katowice
adres: ul. Uniwersytecka 13, 40 -007 Katowice
adres strony internetowej: www.skotansa.pl
godziny pracy 8ºº- 16ºº
przedstawia warunki wzięcia udziału w postępowaniu na:
„Zaprojektowanie , dostawę , wykonanie i rozruch instalacji badawczej do produkcji drożdży
paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru
metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok”,
które będzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Procedury Wyboru
obowiązujące u Zamawiającego. Oferta powinna zostać opracowana zgodnie z wymaganiami i w
zakresie przedstawionym w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki dotyczące
specyfikacji stanowią jej integralną część.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia obejmuje następujący zakres tematyczny:
1. W Rozdziale I zamieszczono informacje dotyczące sposobu organizacji przetargu oraz
warunków formalno – prawnych realizacji zamówienia.
2. W Rozdziale II zamieszczono załączniki do Rozdziału I
3. W Rozdziale III przedstawiono Specyfikację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oświadcza, iż informacje zamieszczone w poszczególnych rozdziałach odnoszące się do
aktualnego opisu stanu projektu SKOTAN S.A. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 Ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 ze
zm.). Zabrania się wykorzystywania w/w informacji w innym celu, niż opracowanie oferty, a zwłaszcza
ich udostępnianie stronom nie biorącym udziału w postępowaniu przetargowym, z zastrzeżeniem
wszelkich skutków prawnych.
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ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA.

1. Przedmiot i cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia „zaprojektuj i zbuduj” jest opracowanie projektu i wybudowanie
instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych
pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Programie Funkcjonalno Użytkowym
niniejszej specyfikacji. Celem zamówienia jest budowa instalacji badawczej do produkcji drożdży
paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru
metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok.
Warunki udziału w postępowaniu
1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania
zamieszczone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz którzy spełniają
poniższe warunki:
a. są upoważnieni do uczestnictwa w obrocie gospodarczym tj. posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień
b. występują wspólnie, ponosząc solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia
c. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej
d. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym spełniają warunki minimalne:
 zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie obiektu
przemysłu rolno-spożywczego, najlepiej z zakresu produkcji drożdży
lub
 zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostarczenie kompletu
urządzeń technologicznych do co najmniej jednej poprawnie działającej instalacji w
przemyśle rolno-spożywczym.
W przypadku spółek działających w ramach grupy kapitałowej uwzględniane będą
referencje wszystkich spółek działających w ramach tej grupy, a więc spółek córek,
spółek siostrzanych i spółek matek.
e. dysponują lub zorganizują 24 godzinny serwis fabryczny producenta fermentorów
zlokalizowany na terenie Polski.
f. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
w tym spełniają warunki minimalne:
 posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 17,0 mln zł (słownie:
siedemnaście milionów złotych).
1.2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, Wykonawca przedstawi dokumenty
i oświadczenia, zgodnie z zapisami punktu 6.16 niniejszego rozdziału.

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
2.1. Do kontaktów z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego uprawnieni są :
Eugeniusz Woźnikowski – tel. +48 32 60 30 630, fax +48 32 60 30 620, kom.: +48 600 362 400,
biuro@skotansa.pl;
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Tomasz Krzemiński – tel. +48 32 60 30 630, fax +48 32 60 30 620, kom.: +48 662 021 712,
biuro@skotansa.pl;
2.2. Składane w trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.
2.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu ich składania oraz zostały potwierdzone pisemnie.
2.4. Wszelkie pytania do treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej do Zamawiającego
najpóźniej w terminie do 5 dni przed upływem terminu składania ofert.
2.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikuje na
stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.
2.6. Dla zapewnienia Wykonawcom dostatecznego czasu na uwzględnienie w sporządzonych
ofertach poprawek, Zamawiający, w razie konieczności przesunie termin składania ofert. O
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

3. Termin i miejsce realizacji kontraktu
3.1. Realizacja zamówienia powinna nastąpić w następujących terminach:
3.1.1. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nie później niż do dnia 31.10.2010 r.
Zamawiający posiada i może udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację dotyczącą
terenu oraz Studium Oddziaływania na Środowisko.
3.1.2. Realizacja zamówienia powinna nastąpić nie później niż do 31.12.2010 r.
3.2. Miejsce realizacji zamówienia: Czechowice - Dziedzice ul. Łukasiewicza 2 ( teren Rafinerii
LOTOS Czechowice ).

4. Forma i termin składania oferty
4.1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
SIWZ.
4.2. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie pisemnej oraz 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej (w formacie *.pdf) w zamkniętym i opieczętowanym opakowaniu, na którym
powinny zostać uwidocznione:
Adresat:
Skotan S.A. Katowice , ul. Uniwersytecka 13
Oferta w przetargu na wykonanie
instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych
pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok.
„Nie otwierać przed 30.04.2010 r., godz.11:30”.
4.3. Na opakowaniu, poza oznaczeniami zawartymi powyżej, należy umieścić nazwę i adres
Wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w przypadku, kiedy oferta ta zostanie
złożona po terminie.
4.4. Termin składania ofert ustala się na dzień 30.04.2010 r. godz.11:00.
4.5. Miejsce złożenia ofert: Skotan S.A. Katowice , ul. Uniwersytecka 13 – Sekretariat .
4.6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.04.2010 r. o godz. 11:30.
Otwarcie ofert będzie miało charakter jawny i wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
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Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
4.7. Każda strona oferty winna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
4.8. 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 Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
4.9. Wszystkie dokumenty powinny być złożone przez Wykonawcę w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z
oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej do złożenia oferty.
4.10. Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą lub firmą kurierską za potwierdzeniem
odbioru na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się
datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
4.11. Oferta winna składać się z 2 wydzielonych części opisanych następująco:
A. Część Organizacyjno – Prawna
B. Część Techniczno – Finansowa
4.12. Oferta i dokumentacja związana z tą ofertą będą sporządzone w języku polskim. Rysunki
wchodzące w skład oferty, materiały informacyjne oraz referencje mogą być przedłożone w
języku obcym, należy jednak dołączyć ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez
tłumacza przysięgłego.
4.13. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ,
a Zamawiający nie jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów, niezależnie od wyniku
postępowania.
4.14. Złożone oferty nie podlegają negocjacjom.
4.15. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
4.16. Część A. Organizacyjno - Prawna winna zawierać:
a) stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z późn. zm.), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
f) polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
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g) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do załączenia do wniosku umowy
regulującej współpracę tych podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna. Umowa konsorcyjna musi zawierać:
określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcyjnej przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez zgody
Zamawiającego, wyszczególnienie członków konsorcjum, określenie, że partnerzy
konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia, określenie, w jakim zakresie poszczególni partnerzy będą
wykonywać prace związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie każdy z podmiotów zobowiązany
jest załączyć dokumenty wymienione w podpunktach a), b), c), d),e) i f).
h) umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w tej formie;
i) referencje Wykonawcy działającego samodzielnie lub wspólnie potwierdzające należyte
wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień; zgodnie z wymogami opisanymi w pkt
2.1d
j) dowód wniesienia wadium
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
niektóre z dokumentów wymaganych powyżej, składa na zasadach uregulowanych jak w treści § 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605, oraz z 2008 Nr
188 poz.1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
4.17. Część B -Techniczno-finansowa winna zawierać:
a. Wypełniony formularz Oferta (zgodnie z Załącznikiem nr 1 Rozdział II)
b. Wypełnione arkusze „Wykaz cen” i „Propozycja Wykonawcy – Opis technicznotechnologiczny instalacji” (Załączniki nr 2 i 3 Rozdział II)
c. Informacje ogólne
Wykonawca przedstawi informację na temat swoich możliwości technicznych, a także
wskaże osobę kontaktową odpowiedzialną za opracowanie części technicznej oferty i
kontakty z Zamawiającym w sprawach technicznych, wraz z podaniem adresu dla
korespondencji, numeru telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej itp.
d. Zgodność ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawca złoży oświadczenie o kompletności części technicznej oferty i jej zgodności ze
SIWZ
e. Wartości gwarantowane
Wykonawca przedstawi gwarancje techniczne, w tym poda wartości gwarantowane
(Załącznik nr 5 Rozdział II) zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie FunkcjonalnoUżytkowym .
g. Dokumentację
Wykonawca w formie oświadczenia potwierdzi realizację zakresu i wymagań
Zamawiającego zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Rozdział III SIWZ)
dotyczących przekazywanej dokumentacji.
h. Opis zastosowanej technologii
Wykonawca przedstawi opis techniczno-technologiczny Instalacji zgodny z zakresem
zawartym w załączniku nr 3 Rozdział II – Propozycja Wykonawcy.
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5. Ocena ofert
5.1. Przed dokonaniem oceny oferty Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących dokumentów
lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub wezwie
Wykonawcę w wyznaczonym terminie do ich uzupełnienia, chyba, że pomimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5.2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5.3. W przypadku stwierdzenia braków lub/i uchybień w dokumentach załączonych do oferty
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia.
5.4. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium
1) Cena ofertowa [PLN]
2) Doświadczenia wykonawcy w przedmiocie umowy
3) Ocena techniczna oferty

Waga [%]
60
30
10

a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = 100 * Cn / Cr * 0,60
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
100 – maksymalna liczba punktów
Cn – najniższa cena zaoferowana w przetargu
Cr – cena rozpatrywanej oferty
0,60 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 60 otrzyma najniższa oferowana cena
b) Kryterium nr 2 –Doświadczenie Wykonawcy w przedmiocie Umowy przedstawione w ofercie
będzie oceniane zgodnie z zależnością
P2 = 100 * Sr / Sn * 0,30
gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium 2 przyznanych rozpatrywanej ofercie
100 – maksymalna liczba punktów
Sn – najwyższa wartość punktów przyznanych oferentowi uczestniczącemu w przetargu,
Sr – ilość punktów przyznana danemu oferentowi
0,30 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 30 otrzyma najwyższa oferent oceniony najwyżej
c) Kryterium nr 3 – ocena techniczna rozpatrywanej oferty będzie dokonywana w oparciu o
następujące parametry:
1) sposób rozwiązania układu technologicznego, stopień zautomatyzowania procesu
technologicznego oraz łatwość obsługi
2) zaproponowane
rozwiązania organizacyjno-techniczne
zwiększające
efektywność
energetyczną i ekonomiczną systemu
3) jakość, żywotność i nowoczesność urządzeń, podzespołów i instalacji
4) warunki świadczenia gwarancji oraz dostępność serwisu doświadczenie Wykonawcy, ilość
jednostek referencyjnych
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Za każdy parametr będą przyznawane punkty w skali pięciostopniowej od „0” do „4”.
Maksymalna liczba punktów za kryterium oceny technicznej - 10.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty
6.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie został wykluczony, którego oferta
spełnia wymagania zamieszczone w SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną jako
suma punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami zawartymi w punkcie 5.4. niniejszej
specyfikacji .
6.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego ofertę przyjęto do realizacji, o
wyborze oferty oraz wyznaczy termin podpisania umowy.
6.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu, że ich
oferta nie została przyjęta.
6.4. Wykonawca, którego oferta nie została przyjęta ma prawo, w terminie do 3 dni od dnia w
którym otrzymał wiadomość o odrzuceniu jego oferty, złożyć do Zamawiającego wniosek o
Ponowną ocenę. We wniosku Wykonawca powinien uzasadnić powód dla którego uważa,
że powinna być dokonana Ponowna ocena ofert.
6.5. Zamawiający rozpatruje wniosek o Ponowną ocenę ofert w terminie 3 dni od dnia otrzymania
przedmiotowego wniosku przy czym może:
a) oddalić wniosek wykonawcy uzasadniając go lub bez podania uzasadnienia
b) uwzględnić wniosek wykonawcy i dokonać zmiany w rozstrzygnięciu przetargu
6.6. W przypadku określonym w punkcie 6.5 Zamawiający poinformuje Wykonawców o nowym
wyniku przetargu i wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia
umowy.
6.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru
którejkolwiek oferty bez podawania przyczyn.
7. Wadium
7.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000.000,00PLN (słownie: jeden milion
złotych ). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.
7.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego:
PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku : 45 1020 1097 0000 7502 0128 1179
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego, czyli wadium uważane będzie za skutecznie wniesione jeżeli w
dniu i w godzinie upływu terminu składania ofert wpłata znajdować się będzie na koncie
Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć kopie przelewu wadium.
b) poręczeniach bankowych
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
7.3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych wymienionych w pkt. 7.3 lit. b, c, d należy
złożyć w oryginale w ofercie.
7.4. Wadium wniesione w formach niepieniężnych powinno zawierać:
a) pełną nazwę i siedzibę banku/ ubezpieczyciela udzielającego gwarancji,
b) pełną nazwę i siedzibę firmy, dla której udziela się gwarancji,
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c)
d)
e)
f)

pełną nazwę i siedzibę Zamawiającego,
cel wystawienia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej,
pełną nazwę przedmiotu zamówienia,
kwotę, którą obejmuje gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa, równoważną kwocie
wadium,
g) termin ważności wadium
h) stwierdzenie, że zobowiązanie banku/ ubezpieczyciela jest nieodwołalne, bezwarunkowe i
płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca po otrzymaniu
powiadomienia o przyjęciu jego oferty przez Zamawiającego:
I) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
II) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
wskazanym w SIWZ,
III) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
i) stwierdzenie, że zobowiązanie banku/ ubezpieczyciela jest nieodwołalne, bezwarunkowe i
płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wniosek Zamawiającego o uzupełnienie dokumentów, o którym mowa w pkt 5.1
niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nie leżących po jego stronie.
j) datę wystawienia gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej,
k) podpisy osób upoważnionych do wystawienia gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.
Uwaga: Wadium które w swej treści nie będzie odpowiadać powyższym wymogom
Zamawiającego, a w szczególności nie zabezpieczy należycie jego prawa do zatrzymania
wadium w przypadkach określonych w punkcie 7.7 poniżej, zostanie uznane za nie wniesione.
7.5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy wadium, nie będzie podlegała ocenie przez
Zamawiającego i zostanie odrzucona.
7.6. Zwrot wadium
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) Wykonawca wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) upłynął termin związania ofertą,
c) po zatwierdzeniu wyników postępowania (zwrot wadium dla Wykonawców, których ofert
nie wybrano),
d) zawarto umowę i wniesiono wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy
(zwrot wadium dla wybranego Wykonawcy),
e) Zamawiający zamknął postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty.
f) jeżeli oferta złożona przez Wykonawcę wpłynęła po terminie składania ofert.
7.7. Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
8.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10% wartości umowy brutto, najpóźniej w dniu podpisania przez Wykonawcę
umowy.
8.2. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub w kilku następujących formach:
a. w pieniądzu , przelewem na rachunek Zamawiającego,
b. w poręczeniach bankowych,
c. w gwarancjach bankowych,
d. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach niepieniężnych powinno
być dostarczone Zamawiającemu w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej banku
lub towarzystwa ubezpieczeniowego w postaci pisemnego oświadczenia banku lub
towarzystwa ubezpieczeniowego, skierowanego do beneficjanta gwarancji.
8.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest zobowiązaniem banku do zapłacenia
określonej w gwarancji kwoty, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona, bądź wykona
nieprawidłowo prace wynikające z przedmiotu zamówienia, odmówi zapłaty kar
umownych, lub nie będzie mógł ich zapłacić oraz innych roszczeń kodeksowych
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
8.5. Gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa powinna w swojej treści zawierać:
a. pełną nazwę i siedzibę banku/ ubezpieczyciela udzielającego gwarancji,
b. pełną nazwę i siedzibę firmy, dla której udziela się gwarancji,
c. pełną nazwę i siedzibę Zamawiającego,
d. cel wystawienia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej,
e. pełną nazwę przedmiotu zamówienia,
f. kwotę, którą obejmuje gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa,
g. termin ważności gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej,
h. stwierdzenie, że zobowiązanie banku/ ubezpieczyciela jest nieodwołalne, bezwarunkowe
i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego
i. datę wystawienia gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.
j. podpisy osób upoważnionych do wystawienia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.
8.6. Wzór Gwarancji podano w Części II SIWZ – Warunki Kontraktowe, Załącznik B – Część 4 –
Wzór gwarancji bankowej
8.7. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie udzielone w
gotówce poprzez wstrzymanie zapłaty z ostatnich faktur do wysokości odpowiadającej 5%
(pięciu procentom) wartości umowy brutto – kaucja gwarancyjna. Za pisemną zgodą
Zamawiającego, po upływie 6 miesięcy od daty początkowej biegu terminu rękojmi i
gwarancji jakości zatrzymana kaucja gwarancyjna może zostać zastąpiona gwarancją
bankową lub ubezpieczeniową, spełniającą wymagania określone w pkt. 8.5. ppkt. a – j.

9. Pełnomocnictwo
W przypadku, gdy do podpisania dokumentów składanych w toku postępowania, negocjacji lub
podpisania umowy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii - pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
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10. Podwykonawstwo prac
10.1. Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować w ofercie zamiar zatrudnienia
podwykonawców w trakcie wykonywania prac, a także wyszczególnić zakres prac
realizowanych przez podwykonawców oraz we własnym zakresie. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku listę proponowanych podwykonawców
ze wskazaniem zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował (zgodnie z
Załącznikiem nr 4 Rozdział II)
10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na udział w realizacji zadania
zaproponowanych podwykonawców/poddostawców
11. Podpisanie i warunki umowy
11.1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów) spośród ofert złożonych przez
Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
11.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podpisanej umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go o wyborze. Projekt umowy stanowi Część II SIWZ – WARUNKI
KONTRAKTOWE.
11.3. Strony zgodnie ustalają, że umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego po
wykonaniu projektu budowlanego, bez sankcji zapłaty kar umownych i odszkodowania, w
terminie do dnia 31.12.2010 roku. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie
jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania projektu dotyczącego przedmiotu umowy .

12. Waluta i cena kontraktu
12.1. W czasie przetargu i całej inwestycji obowiązującą walutą będzie waluta polska (PLN).
12.2. Cena powinna być wyrażona w cyfrach i słownie.
12.3. Cena powinna być stała i obowiązująca przez cały okres realizacji zadania, tj. do całkowitego
rozliczenia Umowy
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ II - ZAŁĄCZNIKI.
Załącznik nr 1 - Druk „Oferta”
Załącznik nr 2 – Wykaz cen
Załącznik nr 3 – Propozycja Wykonawcy – Opis techniczno-technologiczny instalacji
Załącznik nr 4 – Wykaz podwykonawców i poddostawców
Załącznik nr 5 – Wartości gwarantowane
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Załącznik nr 1: Druk „Oferta ”
....................................
....................................
....................................
....................................

pieczęć Wykonawcy i nr tel/ fax
OFERTA
Przedmiotem oferty jest :
Zaprojektowanie , dostawa , wykonanie i rozruch instalacji badawczej do produkcji drożdży
paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru
metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok.
Nawiązując do ogłoszenia z dnia 09.04.2010 r. opublikowanego na stronie internetowej
www.skotansa.pl składamy niniejszą ofertę:
1. Jesteśmy zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy wykonanie całości prac objętych zamówieniem za cenę:
brutto (z VAT): ..................................PLN (słownie: ........................................................ .)
podatek VAT wg stawki .........% - ....................PLN (słownie: ...........................................................)
netto (bez VAT): ........................... PLN (słownie: .....................................................................)
3. Oświadczamy, że:
a) Zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń
b) Akceptujemy projekt umowy – Warunki Kontraktu, zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę na warunkach tam określonych, w ciągu 7 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty,
c) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
d) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
e) Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
f) Wszystkie zamówienia realizowane przez nas w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy z należytą
starannością;
g) Nie wszczęto przeciwko nam postępowania upadłościowego i likwidacyjnego ani nie ogłoszono
upadłości naszej Firmy;
h) Nie zalegamy z opłatami podatków,/uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności/uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego, *
i) Nie wszczęto postępowania przeciwko Firmie lub urzędującym członkom władz Firmy, ani też
prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
j) Jesteśmy świadomi, że gdyby z przyczyn leżących po naszej stronie nie doszło do zawarcia
umowy, wniesione wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego wraz z odsetkami.
k) Jesteśmy podatnikiem podatku VAT,
l) Akceptujemy termin związania ofertą na warunkach określonych w SIWZ.
m) Przedmiot zamówienia zrealizujemy w okresie wskazanym przez Zamawiającego,
n) Przedmiot zamówienia zrealizujemy sami/ z udziałem podwykonawców*.
o) W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.
p) Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres 36 miesięcy.
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4. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233k.k.).
5. Całość oferty składamy w dwóch częściach:
a. Część A. Organizacyjno-Prawna – zawiera ......... stron.
b. Część B. Techniczno–Finansowa - zawiera ......... stron.

............................ ...................... .............................. ...............................
miejscowość, data
(podpisy osób uprawnionych do występowania
w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
( * ) zbędne skreślić
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Załącznik nr 2: Wykaz Cen
WYKAZ CEN
WSTĘP
1. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego (PFU) i
uwzględnił je w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej oraz w Wykazie Cen.
2. Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty
ryczałtowej.
3. Opisy poszczególnych pozycji podanych w Wykazie Cen nie powinny być interpretowane jako
ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu na wykonanie Robót, które
zostały opisane w innych dokumentach.
4. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do zaprojektowania, wybudowania,
przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie Zgłaszania Wad zostały przez
Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, jeżeli nie zostały
wymienione w Wykazie Cen.
5. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych
pozycji w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną
świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych
całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich
wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią
niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.
6. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy,
ukończenia, uruchomienia i serwisowania całości Robót zgodnie z Kontraktem.
7. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen
muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie.
8. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione
osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy kwoty
podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy
rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.
9. Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.
10. Podatek VAT należy naliczyć wg stawki 22%. VAT zostanie wypłacony w należnej kwocie zgodnie z
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT.
11. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować
między innymi











wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami
administracyjnymi, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
wykonanie pełnego zakresu prac, prób, prób końcowych, rozruchu i szkoleń załogi,
zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbędnych testów i prób końcowych, z wyłączeniem surowca wsadowego
dostarczonego przez Zamawiającego.
zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż.,
opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania umowy (np. badania
parametrów fizyko-chemicznych osadów ściekowych) wykonanych przez akredytowane
laboratorium,
zakup sprzętu bhp i ppoż.,
opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,
wykonanie badań instalacji elektrycznych i sieci kablowych,
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różne opłaty administracyjne związane z trybem przekazywania obiektów do eksploatacji i
użytkowania,
zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania testów i prób
końcowych,
zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty
przewozowe, magazynowanie, pracę tymczasową, koszty wyposażenia technicznego i
koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne

12. Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni w
cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego
Kontraktem.

Przykład Tabela 1 – Zestawienie pozycji ogólnych
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Kwota bez
VAT
PLN

1.

Pozycje ogólne

1.1

Gwarancje (w tym Zabezpieczenie Wykonania)

Ryczałt

1.2

Ubezpieczenie

Ryczałt

1.3

RAZEM POZYCJE OGÓLNE (Σ 1.1÷1.2):

Ryczałt

Tabela 2 –Zestawienie pozycji szczegółowych
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Kwota bez
VAT
PLN

2.1

Pozycje szczegółowe

2.1.1a

Dokumenty wykonane przez Wykonawcę – Projekt
budowlany,

Ryczałt

2.1.1b

Dokumenty wykonane przez Wykonawcę – Projekt
wykonawczy,

Ryczałt

2.1.2

Roboty budowlane i wykończeniowe

Ryczałt

2.1.3

Obiekty technologiczne

2.1.6

Instalacje elektryczne, p.poż, i słaboprądowe

Ryczałt

2.1.7

Układ sterowania nadrzędnego, wizualizacji i archiwizacji
danych.

Ryczałt

2.1.8

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu

Ryczałt

2.1.9

Drogi place parkingi

Ryczałt

2.1.10

Szkolenie

Ryczałt
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2.1.11

Próby końcowe i przekazanie obiektu do eksploatacji

Ryczałt

2.1.12

RAZEM (Σ 2.1.1÷2.1.11):

Ryczałt

Układ powyższej tabeli może wynikać z podsumowania tabel kosztorysowych

.........................
miejscowość, data
(podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 3: Propozycja Wykonawcy

1.

Opis zastosowanej technologii
Wykonawca przedstawi ogólny opis oferowanej technologii oraz schemat ideowy Drożdżowni
wyjaśniający współdziałanie poszczególnych węzłów instalacji.
Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych węzłów układu technologicznego - dla każdego z
węzłów określi zakres dostaw i robót.
Wszystkie proponowane rozwiązania projektowe muszą uwzględnić fakt budowy następnego
etapu produkcji drożdży w ilości 13.000 ton/rok
Wykonawca wyspecyfikuje szczegółowy zakres dostawy linii wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Zakres dostaw powinien obejmować wszystkie elementy i urządzenia, które są niezbędne do
poprawnej pracy Drożdżowni.
Wykonawca poda wszystkie dane techniczne oferowanej linii w zakresie co najmniej takim, jak
podano poniżej z tym, że uzupełni je o dane tych elementów linii , które nie zostały ujęte w SIWZ, a są
niezbędne dla poprawnej i niezawodnej pracy Drożdżowni , oraz te dane, które w opinii wykonawcy
są istotne z punktu widzenia oferowanych rozwiązań:
 Producent/producenci głównych elementów składowych
 kraj pochodzenia,
 wymiary gabarytowe .
Wykonawca przedstawi rysunki pokazujące podstawowe rozwiązania konstrukcyjne linii i urządzeń
pomocniczych. W szczególności powinny to być rysunki:
 lokalizacyjne elementów linii , urządzeń pomocniczych i rurociągów, obejmujące
poszczególne poziomy oraz przekroje poprzeczne i podłużne,
 schemat przepływu wszystkich obiegów,
 schemat z naniesionymi punktami pomiarowymi i obwodami regulacji,
 rysunki gabarytowe

2.

Opisy branżowe.

2.1.
Branża budowlana
Wykonawca przedstawi i poda gabaryty głównych budynków i fundamentów urządzeń, układ dróg,
placów, zieleni itd.; należy potwierdzić spełnienie wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno
Użytkowym.
2.2.
Branża instalacyjna
Wykonawca przedstawi przewidywane rozwiązania i odniesie je do wymagań zawartych w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym
2..3. Branża elektryczna
Wykonawca przedstawi zakres dostawy i wykonania systemów elektrycznych. Zakres ten winien
zawierać wszystkie elementy i urządzenia niezbędne do prawidłowej i niezawodnej pracy Drożdżowni
.
2.3.
Branża AKPiA
 Wykonawca przedstawi koncepcję układu sterowania z określeniem zakresu dostaw i robót, a
w szczególności Wykonawca przedstawi:
 opis technologii, obsługi i prowadzenia ruchu,
 uproszczone schematy technologiczne z naniesionymi głównymi obwodami pomiarów i
automatyki
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krótki opis działania sterowania,
zabezpieczenia i blokady technologiczne w postaci krótkiego opisu działania,
regulację automatyczną – opis działania,
opis sposobu archiwizacji danych pomiarowych
opis i zestawienie aparatów głównego obwodu zabezpieczeń
opis układu zasilania obwodów AKPiA

2.4.
Rysunki i załączniki
Poza rysunkami i schematami określonymi w wymaganiach dla poszczególnych węzłów
technologicznych Wykonawca zamieści w ofercie minimum:
 Plan zagospodarowania terenu - Wykonawca przedstawi na planie generalnym podstawowe
konstrukcje naziemne i podziemne, ważniejsze trasy kablowe i rurociągów oraz układ dróg,
placów, zieleni i obiektów małej architektury.
 Przekrój pionowy w najwyższym punkcie obiektu, oraz jeżeli przekrój ten nie pozwoli na
jednoznaczną identyfikację lokalizacji pomieszczeń i urządzeń - dodatkowe przekroje (np.
przekroje budynków, przebieg tras instalacji itd.)
 Przekroje poziome budynków pozwalające na lokalizację wszystkich pomieszczeń oraz
głównych urządzeń.
Wykonawca wykona i zamieści w ofercie wykaz wszystkich rysunków.
3.Informacja o spełnieniu warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca powołując się na rysunki wyjaśni w jaki sposób spełnił w ofercie warunki miejscowego
planu zagospodarowania terenu. W przypadku odstępstw Wykonawca przedstawia listę odstępstw
wraz z oświadczeniem o przeprowadzeniu na własny koszt i ryzyko procedury zmiany warunków
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Założenia do Planu Realizacji inwestycji
Wykonawca poda schemat organizacyjny zarządzania projektem, przedstawi proponowaną przez
siebie technologię i sposób prowadzenia prac montażowych i uruchomieniowych.
W opisie tym należy określić między innymi środki techniczne, proponowane drogi transportowe,
proponowane place składowe, a także przedsięwzięte środki ograniczające uciążliwość dla
funkcjonującej części LOTOS Czechowice i Spółek zależnych LOTOS oraz innych podmiotów
zlokalizowanych na terenie Rafinerii.
5. Podwykonawcy
Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 4: Wykaz podwykonawców i poddostawców ,
poda istotne informacje o podwykonawcach i poddostawcach, których udział jest przewidywany w
trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji Umowy.
6. Harmonogram realizacji
Wykonawca przedstawi harmonogram ogólny realizacji inwestycji uwzględniający projektowanie,
dostawy, roboty, usługi, rozruch i ruch próbny instalacji.
7.Informacja o programie szkoleń
Wykonawca określi ogólny program szkolenia personelu i potwierdzi spełnienie wymagań zawartych
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
8. Harmonogram przeglądów i remontów
W harmonogramie należy przedstawić częstotliwość i zakresy wykonywanych czynności serwisowych
związanych z przeglądami i remontami.
9. Części zamienne i szybko zużywające się.
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Wykonawca poda listę części zamiennych i szybko zużywających się niezbędnych dla uzyskania
gwarantowanej dostępności instalacji, wraz z ich symbolami i ceną, które inwestor musi zakupić i
utrzymywać na stanie magazynu. Wartość tych części powinna być doliczona do ceny ofertowej, a
części dostarczone i przekazane Zamawiającemu najpóźniej w trakcie rozruchu technologicznego.
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Załącznik nr 4: Wykaz podwykonawców i poddostawców

.............................................................
pieczęć Wykonawcy i nr tel/ fax
PODWYKONAWCY/PODDOSTAWCY
Składając ofertę w przetargu na:
Zaprojektowanie , dostawę , wykonanie i rozruch instalacji badawczej do produkcji drożdży
paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru
metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok
oświadczamy, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia będą brać udział następujący
Podwykonawcy i Poddostawcy:

L.p.

1

NAZWA
PODWYKONAWCY/PODDOSTAWCY
(adres, telefon)
2

POWIERZONY
PRAC/DOSTAW
3

ZAKRES UWAGI

4

miejscowość, data
(podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 5: Wartości gwarantowane

.............................................................
pieczęć Wykonawcy i nr tel/ fax
WARTOŚCI GWARANTOWANE
Składając ofertę w przetargu na:
Zaprojektowanie , dostawę , wykonanie i rozruch instalacji badawczej do produkcji drożdży
paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru
metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok
Wykonawca deklaruje uzyskanie następujących Wartości Gwarantowanych:
Wartości Gwarantowane
Wykonawca deklaruje uzyskanie następujących Wartości Gwarantowanych:
Lp.

Wartość gwarantowana
Produkcja linii

Jedn.

Wartość7)

t/rok

1200 min

1
1)

– brak tej wartości (potwierdzone podczas Pomiarów Gwarancyjnych) spowoduje uznanie
tego faktu za Nieprawidłowości Limitujące i odmowę wydania Świadectwa Funkcjonalnej
Gotowości Drożdżowni – Gwarantowana wartość dyspozycyjności całej instalacji
dostarczonej przez Wykonawcę zostanie potwierdzona w okresie gwarancji i rękojmi.

Uwaga: wszystkie wartości gwarantowane mogą być wyznaczone w trakcie jednego pomiaru.

.........................
miejscowość, data
(podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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