PROJEKTOWANIE
Wonderware
GE IP
Kawasaki
Cognex

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

PROGRAMOWANIE
Operator
Siemens Rockwell
Fanuc Robotics
Satel

Rząska, 11.12.2017r.
ZASADY UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA POTRZEBY
UDZIAŁU W PRZETARGACH PUBLICZNYCH
Przedsiębiorstwo Abis sp. z o. o. sp. komandytowa, odpowiadając na liczne zapytania
związane z udostępnieniem zasobów niezbędnych do uczestnictwa w publicznych przetargach
związanych z budową, remontami i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, l
otniskowej, środowiskowej, obiektów użytkowych i przemysłowych itp., oferuje współpracę w
zakresie udostępniania kwalifikacji, wymogów formalnych oraz projektowania i programowania
systemów, w tym w szczególności:
 certyfikat Złotego Partnera ASTOR
 programistów systemów SCADA Wonderware System Platform z minimum 5 letnim
stażem w programowaniu aplikacji w środowisku Wonderware System Platform
- z certyfikatami Wonderware Application Developer for Application Server
- z certyfikatami Wonderware Application Developer for InTouch for System
Platform i pokrewne
- programistów sterowników PLC Simatic, GE Automation & Controls, AllenBradley
 referencje z wykonanych wdrożeń
 kwalifikowaną kadrę ze stażem pracy, posiadającą doświadczenie zawodowe
wymagane w przetargach
 udostępnienia i wypełnienia pliku JEDZ do materiałów przetargowych.
Zasoby, o których mowa wyżej, udostępniane są przedsiębiorstwom jednorazowo do okazania
w jednym postępowaniu przetargowym. Abis przedstawia także ofertę obejmującą wykonanie
przez Abis odpowiedniej części prac, objętych postępowaniem przetargowym.
Udostępnione zasoby nie mogą być dalej udostępniane bez wiedzy i zgody Abis. Abis udostępnia
zasoby bezpośrednio Generalnemu Wykonawcy prac lub przedsiębiorstwu uczestniczącemu w
konsorcjum przedsiębiorstw ubiegającym się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wygranej w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy na wykonanie
prac z instytucją ogłaszającą przetarg, Generalny Wykonawca prac lub uczestnik konsorcjum,
na rzecz którego zasoby zostały udostępnione, zobowiązuje się do zawarcia w ciągu 60 dni
umowy z Abis – jako podwykonawcą – na wykonanie tej części prac, dla których należało
wykazać wymagane doświadczenie, certyfikaty lub referencje – zgodnie z wcześniejszą ofertą
przedstawioną przez Abis. Termin 60 dni liczony jest od daty podpisania umowy pomiędzy
instytucją zamawiająca a Generalnym Wykonawcą/ Konsorcjum.
W przypadku uchylania się od podpisania umowy z podwykonawcą w wymaganym terminie,
Abis zastrzega możliwość naliczenia kary na podstawie noty obciążeniowej, w wysokości 10%
brutto wartości umowy podpisanej pomiędzy instytucją ogłaszającą przetarg a uczestnikiem
postępowania przetargowego (Generalnym Wykonawcą lub Konsorcjum). Abis może dochodzić
także rekompensaty powstałej szkody, która przewyższa naliczoną karę.
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W przypadku przegranej uczestnika w postępowaniu przetargowym, wszelkie przekazane
przez Abis certyfikaty, referencje i oświadczenia, pozostające w rękach podmiotu na rzecz,
którego zostały udzielone, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, muszą zostać
zniszczone, a potwierdzenie tego faktu zgłoszone Abis w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub użycia przekazanych certyfikatów,
oświadczeń lub referencji w innych postępowaniach, Abis zastrzega możliwość dochodzenia
rekompensaty – kary na podstawie noty obciążeniowej – za bezprawne użycie
nieautoryzowanych materiałów przedsiębiorstwa Abis w wysokości 10% brutto wartości oferty
złożonej przez uczestnika postępowania przetargowego.
Naliczenie kary nie stanowi zgody na użycie materiałów Abis przez uczestnika postępowania i
nie wyklucza pociągnięcia uczestnika do konsekwencji prawnych, wynikających z jego
bezprawnego działania.
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