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Ogłoszenie

Numer

2022-41346-119311

Id

119311

Powstaje w kontekście naboru

POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Program Operacyjny pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”; ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Tytuł

Budowa Systemu Kogeneracji dla Firmy Oponiarskiej Dębica 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy w ramach Projektu pn. 
„WSPARCIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZEZ 
FIRMĘ OPONIARSKĄ DĘBICA S.A. POPRZEZ INWESTYCJĘ W 
ŹRÓDŁA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych

Warunki zmiany umowy

W zapytaniu ofertowym zostały przewidziane warunki zmiany umowy. Opis dopuszczalnego zakresu 
i charakteru zmian oraz warunki wprowadzania zmian znajdują się w załączniku nr 5 do zapytania 
"Postanowienia umowy".

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-07-25
1. GY - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. GY - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3. GY - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
4. GY - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
5. GY - Zapytanie ofertowe
6. GY - Program Funkcjonalno-Użytkowy
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7. GY - Postanowienia Umowy Draft
8. GY - Załącznik nr 5 - do Umowy
9. GY - Załącznik nr 6 - do Umowy
10. GY - Załącznik nr 7- do Umowy
11. GY - Załącznik nr 8- do Umowy
12. GY - Załącznik nr 9- do Umowy
13. GY - Załącznik nr 10- do Umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-07-25

Data ostatniej zmiany

2022-07-25

Termin składania ofert

2022-08-18 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.
ul. 1 Maja 1
39-200 Dębica
NIP: 8720003404

Osoby do kontaktu

Grzegorz Wątroba
tel.: -
e-mail: przetarg.kogeneracja@goodyear.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa Systemu Kogeneracji dla Firmy Oponiarskiej Dębica SA
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Budowa Systemu Kogeneracji dla Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Dębicy w ramach Projektu pn. WSPARCIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZEZ 
FIRMĘ OPONIARSKĄ DĘBICA S.A. POPRZEZ INWESTYCJĘ W ŹRÓDŁA WYSOKOSPRAWNEJ 
KOGENERACJI.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia.
Kompletny turbozespół o średniorocznej osiągalnej mocy elektrycznej minimum 13,5 MWel oraz 
mocy cieplnej minimum 17 MWth (co odpowiada około 25 t/h pary nasyconej o parametrach: 
ciśnienie 20 bar oraz temperaturze 220�C przeznaczonej do celów technologicznych, grzewczych 
oraz chłodniczych) wyposażony m.in. w:
•�kompletny system kominowy uwzględniający 2 kominy (gorący by-pass oraz komin zimny), 
•�kompletny kocioł odzysknicowy wraz z ekonomizerem, 
•�doprężarka/kompresor gazu ziemnego E (GZ-50), 
•�instalacje technologiczne: 
��doprowadzenia gazu, sprężonego powietrza, wody technologicznej, itp. 
��wyprowadzenie oraz podłączenie pary do istniejącego kolektora pary nasyconej,
��zasilania potrzeb własnych (w tym stacja transformatorowa o wymaganej mocy kVA) wraz  z 
rozdzielnicami potrzeb własnych, 
��wyprowadzenia mocy elektrycznej (w tym konieczna modernizacja stacji SN, układ telemechaniki 
na potrzeby ZE wraz z analizatorem pracy sieci),
��układ synchronizacji w wyłącznikiem generatorowym,
��doprowadzenia powietrza oraz wykonanie wentylacji ( jeśli wymagane)
•�wykonanie i/lub adaptacja niezbędnych fundamentów (wraz z wymianą gruntu i wykonaniem 
podbudowy) dla wszystkich urządzeń objętych zamówieniem,
•�montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń technologicznych objętych zamówieniem na terenie 
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zakładu FO Dębica S.A. wraz z rozładunkiem dźwigami oraz transportem na miejsce montażu,
•�zabezpieczenie placu budowy,
•�przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac/przeglądów serwisowych w czasie trwania 
gwarancji tj. 60 miesięcy, na własny koszt Wykonawcy w tym w szczególności wymiana 
lub uzupełnienia wszystkich części urządzeń/materiałów wymaganych zgodnie z instrukcjami 
serwisowania i DTR. 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określony został w Programie funkcjonalno-użytkowym 
z załącznikami (dalej „PFU”), stanowiącym załącznik do zapytania. Ze względu na wielkość 
dokumentów, Zamawiający nie ma technicznej możliwość zamieszczenia w Bazie konkurencyjności 
ani na swojej stronie internetowej załączników do PFU. Zamawiający udostępni Wykonawcy 
wszystkie załączniki do PFU po uprzednim podpisaniu przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy umowy o poufności. W tej sprawie Zamawiający prosi o kontakt e-mail: 
przetarg.kogeneracja@goodyear.com . 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie, udostępniane będą zmiany i 
wyjaśnienia treści zapytania i inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (Baza Konkurencyjności) 
oraz https://www.debica.com.pl/ zakładka „Aktualności” (strona internetowa Zamawiającego).

Okres gwarancji

5 lat

Kody CPV

31120000-3 Generatory
45000000-7 Roboty budowlane
45251220-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podkarpackie
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Powiat

dębicki

Gmina

Dębica

Miejscowość

Dębica

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
jest zdolny do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
UWAGA: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej 
Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wykaże 
spełnianie ww. warunku.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi;
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dwa zamówienia, każde zamówienie polegające 
na wybudowaniu instalacji kogeneracyjnej z turbozespołem (turbina gazowa + generator) o 
średniorocznej osiągalnej mocy elektrycznej co najmniej 7,0 MWel oraz o mocy cieplnej co 
najmniej 8,5 MWth. Zamawiający nie uzna doświadczenia polegającego na wybudowaniu instalacji 
kogeneracyjnej z silnikiem gazowym.
UWAGA: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej 
Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców 
samodzielnie wykaże spełnianie ww. warunku. Zamawiający nie dopuszcza tzw. sumowania 
doświadczenia Wykonawców.
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Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a)�który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
b)�w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
c)�który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (zachodzi tzw. „konflikt 
interesów”) przez co rozumie się  wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 
Wykonawcą. polegające w szczególności na:
o�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o�posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony prze Operatora Programu,
o�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli; 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca może nie zostać wykluczony z powodu wystąpienia konfliktu 
interesów, jeśli Operator Programu, z którego dofinansowany jest Projekt, wyrazi zgodę na udzielenie 
zamówienia pomimo wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych.
2.�W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do 
wykluczenia na podstawie ust. 1 musi wykazać każdy z Wykonawców.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a.�Formularz oferty wg wzoru załączonego do zapytania.
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b.�Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
c.�Jeżeli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego.
d.�Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wzoru wg załączonego do zapytania (na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie rozdz. V ust. 1 pkt c).
e.�Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane - w zakresie informacji wymaganych we wzorze załączonym do zapytania – 
wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 
postępowaniu określonego w rozdz. IV pkt b).
f.�Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu przepisów zakładowych BHP wg wzoru 
załączonego do zapytania.
g.�Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 
postępowaniu określonego w rozdz. IV pkt a) oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 
na podstawie rozdz. V ust. 1 pkt b).
h.�Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed jego złożeniem, 
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający 
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności (na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie rozdz. V ust. 1 pkt a); 
i.�Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 
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złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (na potwierdzenie 
braku podstaw do wykluczenia na podstawie rozdz. V ust. 1 pkt a); 
j.�Własne pismo Wykonawcy określające wolę utajnienia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.
2.�W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z 
Wykonawców składa dokumenty wymienione w ust 1 pkt. c, d, f, g, h, i.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena ofertowa - 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-07-25 - data opublikowania

-> 2022-08-18 11:00:00 - termin składania ofert
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-> 2022-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


