
1 
 

 
OGŁOSZENIE  do postępowania nr 19_2021  

 
na podstawie REGULAMINU 

określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów  
na dostawy, usługi i roboty budowlane  

w EUROTERMINAL SŁAWKÓW  sp. z o.o. 
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych) 

 
Zamawiający: 
 
EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”) 
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW 
NIP: 625-241-39-63 
www.euterminal.pl  
e-mail: info@euterminal.pl 
 
 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym: 
 

1) numer i nazwa postępowania: 19_2021  

„PROJEKTUJ i BUDUJ” o: 

wykonanie projektu budowalno-wykonawczego tj. zaprojektowanie zbiornika ppoż. oraz zestawu 
do podnoszenia ciśnienia w sieci na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o., w tym : 

1) zbiornika ppoż. wolnostojącego, ocieplonego z podgrzewaniem na wypadek znacznego 
spadku temperatury,  

2) układu pompowego zapewniającego ciśnienie 6,0 bar dla układu ppoż. dla dwóch 
równocześnie działających hydrantów ppoż. przy wydajności 15,0 l/s każdy w najbardziej 
oddalonym punkcie sieci ppoż., 

3) umieszczenie układu pompowego w kontenerze z podręcznym magazynkiem, 
4) rozważenie miejsca doprowadzenie wody do dwóch punktów na sieci ppoż. zgodnie z planem 

sytuacyjnym (załącznik nr 5), 
5) przeanalizowanie sposób zasilania zbiornika ppoż., oraz miejsca włączenia przyłącza 

kanalizacyjnego deszczowego i rozprowadzenie wody do sieci ppoż., 
6) wykonanie obliczeń dla ciśnienia roboczego 6,0 bar w najbardziej oddalonym punkcie sieci 

zakładając, że docelowo sieć o mniejszych średnicach zostanie wymieniona na średnicę 
Dn200 oraz wykonana zostanie nowa sieć wodociągowa Dn200 w miejscach jeszcze nie 
posiadających sieci wodociągowej 

7) projekt winien zawierać oświadczenie projektanta o zapewnieniu, że zaprojektowany układ 
zbiornika ppoż. wraz  z zestawem pompowym zapewni wydajność 15,0 l/s dwóch hydrantów 
znajdujących się obok na okres docelowy po rozbudowie sieci wodociągowej  

8) projekt należy złożyć w odpowiednim urzędzie i uzyskać pozwolenia na budowę.  
 

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy Zamawiającemu złożyć: 

• projekt  budowlano – wykonawczy w 4-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 
formacie, [*.dwg. *.doc i *.pdf]  

http://www.euterminal.pl/
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• kosztorys inwestorski w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i przedmiary robót w 4-ch 
egzemplarzach kosztorys inwestorski i przedmiary robót oraz w Normie [*.ath i *.pdf]  

• specyfikacja techniczna wykonania robót w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oaz w 
formacie [*.doc i *.pdf] 
 

Postępowanie obejmuje także kompleksowe wykonawstwo, w tym także dostawę i montaż 

zestawu do podnoszenia ciśnienia w sieci  wraz  

z wszelkimi dodatkowymi materiałami oraz niezbędnymi pracami/uzgodnieniami branżowymi. 

2) forma i sposób ogłoszenia postępowania: przetarg nieograniczony, ogłoszony na 

www.eutermina.pl (zakładka ZAKUPY) 

3) termin rozpoczęcia ogłoszenia i zakończenia ogłoszenia przetargu: od 24.05.2021r. do 

07.06.2021r. do godz.13.00 

4) sposób złożenia oferty, miejsce i  termin: formularz ofertowy z pełną dokumentacją w 

zapieczętowanej kopercie zaadresowanej  

Sekretariat ES Sp. z o.o. I piętro ul. Groniec 1, 41-260 Sławków w nieprzekraczalnym terminie 

do 07.06.2021r. do godz. 13.00 

5) osoby do kontaktu:  

Jerzy Stysz tel. 667 080 235 e-mail: j.stysz@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl 

Krzysztof Górny tel. 607 464 052 e-mail: k.gorny@euterminal.pl/zakupy@euterminal.pl 

 

6) miejsce, w którym można się zapoznać się z dokumentacją :  

EUROTERMINAL SŁAWKÓW  Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków 

 

  

 
7) dodatkowe informacje zawarte są w koncepcji Koncepcja instalacji hydrantowej - Załącznik nr 3   
 

8) wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu szczegółowo przedstawione są  

w Załączniku nr 2 

 

9) ważność oferty: 3 miesiące od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, iż okres 

ważności oferty kończy się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego, a w przypadku Oferenta który wygrał postępowanie przetargowe, w dniu 

podpisania umowy. 

 

10) planowany termin rozpoczęcia  wykonywania zamówienia: 06/07.2021r.  

11) termin zakończenia i wykonania zmówienia: do uzgodnienia 

 

 

12) kryteria  oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poniższych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia: 

 

A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 50% 

http://www.eutermina.pl/
mailto:k.gorny@euterminal.pl
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B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury częściowe/końcowe (w dniach) 10% 

C) kryterium 3 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące) 20% 

D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie ( wykonane inwestycje) 20% 

 

 

ad. A) kryterium 1 (W1) – cena oferowana netto (zł) 

 

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

 

W1 = (Cmin/Co) x 50 pkt. 

 

W1-liczba punktów oferty badanej 

Cmin – cena netto przedstawiona w najtańszej z ofert 

Co –cena netto w oferowanej ofercie 

 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 50 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

Ad. B) kryterium 2 (W2) – termin płatności za faktury częściowe/końcowe (w dniach) 

 

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

 

W2 = (To/Tmax) x 10 pkt. 

 

W2-liczba punktów oferty badanej 

Tmax- najdłuższy termin płatności za fakturę przedstawiony w  ofercie 

To –termin płatności za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie 

 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

 

Ad. C) kryterium 3 (W3) – okres gwarancji i rękojmi zamówienia (miesiące) 

 

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

 

W4 = (Go/Gmax) x 20 pkt. 

 

W4 - liczba punktów oferty badanej 

 

Gmax – najdłuższy  termin gwarancji zamówienia przedstawiony w  ofercie 

Go –termin gwarancji za fakturę przedstawiony w oferowanej ofercie 

 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po 

przecinku) 
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Minimalny  okres gwarancji zamówienia to okres 60 miesięcy. 

W przypadku gdy Oferent nie wskaże żadnego terminu lub termin nie przekracza 60 miesięcy 

wówczas Zmawiający podejmie negocjacje z Oferentem. 

 

ad.D) kryterium 4 (W4) – posiadane referencje i doświadczenie Oferenta (wykonane inwestycje) 

(punkty) 

 

W4 = od  5 pkt. do 20 pkt. 

 

 

liczba punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie oceny doświadczenia Oferenta, którą 

Zamawiający przeprowadzi w ramach dokumentów otrzymanych wraz ze złożoną ofertą a 

dotyczących wykonania podobnych inwestycji w okresie ostatnich lat, w którym upływa termin 

składania ofert wykonanych: 

a) 5 pkt. wykonanie inwestycji w okresie ostatnich 1-5 lat 

b) 20 pkt. wykonanie w okresie większym niż 5 lat 

 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt.  

 
 
 
Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów. 

a) w celu obliczenia liczby punktów Zamawiający będzie bazował na powyższych zasadach. 
b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 
c) jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z 

Oferentami negocjacje i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę 
punktów. 

 

13) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Wymagań ofertowych. Dokonaną zmianę treści Wymagań ofertowych udostępnia 

na swojej stronie internetowej www.euterminal.pl 

 W przypadku dokonania zmiany Wymagań ofertowych Zamawiający informuje o tym Oferentów, 

którzy złożyli już ofertę. W przypadku gdy zmiany treści Wymagań ofertowych są istotne dla 

sporządzenia oferty lub wymagają od Oferentów dodatkowego czasu na zapoznanie się ze 

zmianą i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie lub zmianę oferty informując o tym na swojej stronie 

internetowej, a także informując Oferentów, którzy już złożyli ofertę. 

14) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie 

informującym o wyniku Postępowania przetargowego. 

15) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia Postępowania przetargowego w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

16) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta lub sprawdzenia przez 

Oferenta dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia. 

17) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków wskazanych w projekcie umowy. 
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18) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych. 

19) Zamawiający nie publikuje złożonych ofert. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wykaz załączników do postępowania: 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 2 - wymagania ofertowe i warunki udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 –  Koncepcja instalacji hydrantowej 

Załącznik nr 4 – Plan sytuacyjny 

Załącznik nr 5 - formularz ofertowy (wzór), potwierdzenie odbycia wizji (wzór) 

Załącznik nr 6 – wymagania BHP Zamawiającego 

Załącznik nr 7 – regulamin obiektu Zamawiającego 

 

 

 

 


