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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

14-05-2020

Termin składania ofert

29-05-2020

Numer ogłoszenia

31228

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert – oferty należy składać w biurze zamawiającego – Koszalin, ul. Mieszka I-go 24.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej.
3. Opis sposobu złożenia oferty:
1) kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET Spółka z o.o.
Oferta
„Budowa instalacji fotowoltaicznej”
2) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia prowadzonej procedury w przypadku nieotrzymania
dofinansowania na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu
Konstrukcji Stalowych ALMET Spółka z o.o. w Koszalinie” ze środków Unii Europejskiej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Koczwara

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504140086

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 49,725 kWp
(maksymalna dopuszczalna moc instalacji to 50 kW), która będzie stanowiła dodatkowe źródło energii do
pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie dla budynku
produkcyjno-biurowego zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Mieszka I-go 24, w oparciu o konstrukcje
wsporcze, montowane na dachu panele fotowoltaiczne oraz falowniki (zwane dalej także inwerterami).
Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 153 modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy min. 325 Wp.
Zastosowane panele będą współpracowały z 2 falownikami, każdy o mocy 25 kW.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – załączniku
do zapytania ofertowego. Dołączony do zapytania ofertowego przedmiar robót stanowi jedynie dokument
pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 9 (oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i
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zdrowotne), załączniki nr 10.1-10.4 (dokumentacja projektowa), załącznik nr 11 (STWiOR) oraz załącznik
nr 12 do zapytania ofertowego (przedmiar robót) dostępne są na stronie internetowej zamawiającego
www.zks-almet.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym realizacji projektu jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Celem
pośrednim realizacji projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery. Ponadto
projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu i promocji odnawialnych źródeł
energii.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie i uzgodnienie wykonawczej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej,
2) przygotowanie terenu budowy, w tym ogrodzenie inwestycji,
3) montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,
4) montaż paneli fotowoltaicznych o mocy min. 325 Wp – 153 szt.,
5) montaż falownika fotowoltaicznego o mocy 25 kW – 2 szt.,
6) montaż przetwornic optymalizator 370 W – 153 szt.,
7) dostosowanie układu pomiaru energii brutto do wielkości mocy źródła wytwórczego,
8) wykonanie okablowania strony AC, DC oraz teletechnicznego systemu fotowoltaicznego,
9) wykonanie instalacji uziemiającej,
10) dostosowanie instalacji odgromowych do ochrony instalacji fotowoltaicznych,
11) wykonanie badania i pomiarów instalacji PV zgodnie z normą PN-EN 62446:2016
12) uruchomienie monitoringu pracy instalacji,
13) udostępnienie zamawiającemu dostępu do systemu monitoringu w celu zapewnienia możliwości
samodzielnego monitoringu pracy elektrowni,
14) przeprowadzanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji oraz mycia instalacji w okresie
gwarancji 1 raz w roku,
15) usuwanie usterek i awarii, w tym zapewnienie na własny koszt części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych dla elementów instalacji, dla których nie upłynął okres gwarancji,
16) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
17) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Wszystkie atesty, sprawozdania oraz wyniki badań muszą być wydane przez niezależne od wykonawcy
oraz producenta ośrodki badawcze; zamawiający dopuszcza w stosunku do wskazanych wyżej atestów,
sprawozdań, świadectw i norm rozwiązania równoważne rozwiązaniom tam opisanym. Atesty Flash test, EL
test, HiPot, mogą być wydane przez producenta.
3. Zamawiający dopuszcza w stosunku do wskazanych w zapytaniu ofertowym norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych rozwiązania
równoważne tam opisanym.
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4. Dokumentacja projektowa lub przedmiar robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń
znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z uzyskanymi decyzjami,
zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w w/w dokumentach
oraz będą nie gorsze pod względem:
1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),
3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania
5. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym,
dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzeń logotypami wraz ze wskazaniem tytułu
projektu oraz funduszu, z którego projekt uzyskał dofinansowanie, tj. „Projekt pn. Budowa instalacji
fotowoltaicznej na budynku Zakładu Konstrukcji Stalowych ALMET Spółka z o.o. w Koszalinie
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”. Logotypy
graficzne dostępne są na stronie internetowej RPO WZ http://www.rpo.wzp.pl/ realizuje-projekt/poznaj-
zasady-promowania-projektu.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1) instalacje słoneczne 09332000-5,
2) roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3,
3) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0,
4) usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy, przy czym za termin
wykonania umowy uznaje się dzień uzyskania przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie
przedmiotu umowy, które poprzedzone będzie odbiorem przez zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu
umowy potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru.
2. Wykonawca wybrany w ramach przedmiotowej procedury dostarczy zamawiającemu harmonogram
rzeczowo-finansowy robót, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego będzie stanowił załącznik do
umowy.

Załączniki

8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków
7. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
5. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry wykonawcy
4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
3. Wykaz robót budowlanych
2. Projekt umowy
1. Formularz oferty
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492957
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492956
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492955
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492954
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492953
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492952
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492951
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492950
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1492949
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Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie
roboty budowlane obejmujące budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z telemechaniką o mocy nie
mniejszej niż 45 kW każda w ramach jednego kontraktu (umowy).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali w takcie
realizacji zamówienia osobą skierowaną do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawienia
budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, dysponującym doświadczeniem zawodowym
polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej dwóch robotach
budowlanych, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 150.000,00 złotych brutto w ramach jednego
kontraktu (umowy).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 złotych,
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 złotych.

Dodatkowe warunki

1. W odniesieniu do obywateli innych państw uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie,
równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane.
2. W przypadku konieczności przeliczenia wartości robót lub usług z innej waluty niż PLN wykonawca
przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
4. Wykonawcy mogą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki zmiany umowy
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia robót budowlanych dodatkowych – skutkujące uprawnieniem Stron umowy do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
2) wystąpienia robót budowlanych zamiennych – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego robót,
3) rezygnacji z części robót budowlanych – skutkujące możliwością zmiany przez Strony umowy zakresu
przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego robót,
4) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące uprawnieniem Stron
umowy do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
5) konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji
projektowej – skutkujące możliwością zmiany przez Strony umowy zakresu przedmiotu umowy, wysokości
wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
6) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do
wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową – skutkujące uprawnieniem Stron umowy do
zmiany zakresu przedmiotu umowy, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót,
7) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego
znamiona siły wyższej – uprawniające Strony umowy do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej
prawidłowej realizacji,
8) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy przed umownym
terminem wykonania – skutkujące możliwością skrócenia przez Strony umowy terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
9) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na
prowadzenie robót budowlanych oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w dokumentacji projektowej – uprawniające Strony umowy do zmiany zakresu przedmiotu
umowy,
10) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym
terminem – uprawniających Strony umowy do zmiany terminu wykonania umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego robót,
11) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie
uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego – w takiej sytuacji
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego
akceptacja przez drugą Stronę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu wymienione w Rozdziale VIII
zapytania ofertowego,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów,
5) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy – pełnomocnictwo do
reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych do
przedmiotu zamówienia robót budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 50%:
1) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów,
2) informacje dotyczące ceny wykonawca poda w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = _____ x 10 x 50%
cena brutto badanej oferty 

2. Termin gwarancji na falowniki – 20%:
1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji na falowniki
zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 10 lat, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny
punktowej:
a) 10 lat gwarancji – 1 punkt,
b) 12 lat gwarancji – 2 punkty,
c) 15 lat gwarancji – 3 punkty,
d) 20 lat gwarancji i więcej – 4 punkty,
2) oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ______ x 10 x 20%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

3. Termin gwarancji na pozostałe roboty budowlane oraz dostarczone i/lub zamontowane urządzenia – 10%:
1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji na pozostałe
roboty budowlane oraz dostarczone i/lub zamontowane urządzenia w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 5 lat,
przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) 5 lat gwarancji – 1 punkt,
b) 6 lat gwarancji – 2 punkty,
c) 7 lat gwarancji – 3 punkty,
d) 8 lat gwarancji i więcej – 4 punkty,
2) oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ______ x 10 x 10%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

4. Czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji – 10%:
1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu przystąpienia wykonawcy do
usunięcia wad ujawnionych w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancji, liczonego od chwili zgłoszenia
przez zamawiającego wady wykonawcy, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej: 
a) czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad wynoszący do 24 godzin – 4 punkty,
b) czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad wynoszący do 48 godzin – 3 punkty,
c) czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad wynoszący do 72 godzin – 2 punkty,
d) czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad wynoszący do 96 godzin – 1 punkt,
2) czas przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji liczony będzie przy uwzględnieniu
wyłącznie dni roboczych w następujący sposób:
a) zgłoszenie przez zamawiającego wady wykonawcy do godziny 13.00 – wymagany czas przystąpienia
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wykonawcy do usunięcia wad liczony będzie od faktycznej godziny zgłoszenia,
b) zgłoszenie przez zamawiającego wady wykonawcy po godzinie 13.00 – wymagany czas przystąpienia
wykonawcy do usunięcia wad liczony będzie od godziny 6.00 następnego dnia roboczego,
3) przez przystąpienie wykonawcy do usunięcia wady należy rozumieć fizyczne przybycie przedstawicieli
wykonawcy na miejsce wystąpienia wady w celu naprawy bądź wymiany uszkodzonego elementu, bądź
wstawienie zamiennika na czas naprawy umożliwiającego eksploatację instalacji. Zwalnia się wykonawcę z
konieczności fizycznego przybycia na miejsce wystąpienia wady pod warunkiem, że – w terminie
wyznaczonym na przybycie do usunięcia wady – wykonawca, korzystając ze zdalnego dostępu: całkowicie
usunie wadę instalacji, uruchomi ją i przetestuje, a z wykonanych czynności prześle zamawiającemu
protokół,
4) oferta z najkrótszym czasem przystąpienia do usunięcia wad otrzyma maksymalną liczbę punktów,
5) informacje dotyczące czasu przystąpienia do usunięcia wad w okresie gwarancji wykonawca poda w
formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
6) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ______ x 10 x 10%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

5. Czas usunięcia przez wykonawcę wad w okresie gwarancji – 10%:
1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu usunięcia wad ujawnionych w
przedmiocie zamówienia w okresie gwarancji, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej: 
a) czas usunięcia wad wynoszący do 5 dni roboczych – 4 punkty,
b) czas usunięcia wad wynoszący do 10 dni roboczych – 3 punkty,
c) czas usunięcia wad wynoszący do 15 dni roboczych – 2 punkty,
d) czas usunięcia wad wynoszący do 20 dni roboczych – 1 punkt,
2) czas usunięcia wad w okresie gwarancji liczony będzie od dnia przystąpienia wykonawcy do jej usunięcia.
Wykonawca we wskazanym przez siebie czasie usunięcia wad zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn
wystąpienia wady, opracowania na swój koszt niezbędnych opinii i ekspertyz technicznych oraz usunięcia
wady. Przez usunięcie wady należy rozumieć wykonanie naprawy bądź wymiany uszkodzonego elementu
umożlwiającego eksploatację całej instalacji z pełną mocą wraz z przeprowadzeniem pełnego testu całej
instalacji w obecności przedstawiciela zamawiającego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez
przedstawiciela zamawiającego,
3) oferta z najkrótszym czasem usunięcia wad otrzyma maksymalną liczbę punktów,
4) informacje dotyczące czasu usunięcia wad w okresie gwarancji wykonawca poda w formularzu oferty –
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
5) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ______ x 10 x 10%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców:
1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw
wykluczenia,
2) którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub
osobowe należy rozumieć 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO),
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
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3) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożą odrębne oferty,
4) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd
zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub których
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615),
5) wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawcy
dokonali płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarli wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET Spółka z o.o.

Adres

ul. Mieszka I-go 24

75-132 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

602610733

NIP

6692353886

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20

Inne źródła finansowania

Wkład własny zamawiającego.


