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1. Informacje i skróty.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Umowa Partnerstwa 2014-2020 (Warszawa 19 lipiec 2017 r.) dla zamówień o wartości przekraczającej 50
tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz niższej niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (zamówienia sektorowe) oraz zgodnie z obowiązującym
Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
w Lęborku.
Definicje i skróty
 Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku,
 Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
 PZP – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),
 KC – ustawa Kodeks Cywilny (teks jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025)
 Regulamin- Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty
budowlane w MPEC Spółka z o.o. w Lęborku,
 STWiO – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 CE i B – oznaczenie deklaracji producenta wyrobów, że oznakowany produkt spełnia
wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw związanych z
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Po wejściu do UE
znak CE jest dokumentem obligatoryjnym, znak B jest oznakowaniem dobrowolnym.
2. Informacje o Zamawiającym.








Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres: ul. Pionierów 11, 84-300 Lębork
Numer telefonu: 059 8621181
Numer faksu: 059 8621181
Strona internetowa: www.mpec.lebork.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpec.lebork.pl
Czas urzędowania: od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku

3. Tryb udzielenia zamówienia.
3.1. Zamówienie ma charakter sektorowy w rozumieniu art.132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP,
ponieważ dotyczy tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z
produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją ciepła i 100% udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku posiada Gmina Miejska Lębork.
3.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - Umowa Partnerstwa 2014-2020
(Warszawa 19 lipiec 2017 r.) dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. w
drodze zastosowania zasady konkurencyjności oraz niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień
sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o. w Lęborku.
3.3. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny (teks jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz. 1025).
4. Opis przedmiotu zamówienia.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii
Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych. Zakres zamówienia obejmować będzie:
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- przebudowę istniejącej podziemnej niskoparametrowej (2 x CO) osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej
na preizolowaną wysokoparametrową (o średnicach 2 x Ø65/160 L= 105 mb, 2 x Ø50/140 L= 18 mb, 2 x
Ø32/125 L= 187 mb, 2 x Ø20/110 L= 2 mb) przy ul. 1 Maja / Armii Krajowej w Lęborku,
- likwidację węzła grupowego, w budynku wolnostojącej wymiennikowni, przy ul. A. Krajowej 57
- dostawę i instalację kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 56, 57, 58, 58A
i ul. 1 Maja 7, 8 i 9 (dz. nr 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 obręb 7 w Lęborku). W
pawilonie handlowym A. Krajowej 58 A zostanie zainstalowany jednofunkcyjny węzeł cieplny (o mocy Φ co =
25 kW), w pozostałych dwufunkcyjne węzły cieplne (o mocy Φ co = 60 kW o mocy Φ cwu = 50 kW).
Przebieg sieci preizolowanych będzie pokrywał się częściowo z trasami sieci kanałowych. Na tych
odcinkach Wykonawca zdemontuje i usunie łupiny kanałów i płyty nakrywające. Nie przewiduje się rozbiórki
dna i ścian kanału.
Wymianę sieci ciepłowniczej rozpocząć na wysokości ściany komory K-5.
Ułożenie nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych odbywać się będzie na terenach zielonych oraz
częściowo w chodniku, nie oznaczonych miejscach parkingowych oraz ciągach pieszo jezdnych.
W związku z gęsto występującą na trasie ciepłociągu siecią elementów uzbrojenia podziemnego, zaleca się
zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywania robót ziemnych. Odpowiedzialność za jakiekolwiek
uszkodzenia infrastruktury podziemnej, o której mowa wyżej, spoczywać będzie na Wykonawcy.
Nad wykonanym przewodem ułożyć należy taśmę ostrzegawczą T-150.
4.2. Zakres robot budowlanych został opisany w następującej dokumentacji technicznej - załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego:
 Projekcie budowlanym przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w
Lęborku z przebudową węzłów cieplnych (dz. nr 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 obr. 7)
– wyk. mgr inż. M. Mazurkiewicz, Lębork – październik 2016
 Projektem wykonawczym pt. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i A. Krajowej w
Lęborku z przebudową węzłów cieplnych” z marca 2019 roku;
 Zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 Przedmiarze robót;
 STWiO.
4.3. Zakres zamówienia obejmuje również:
 geodezyjne wznowienie przebiegu osiedlowej sieci ciepłowniczej w terenie,
 protokolarne przejęcie przez Wykonawcę terenu pod inwestycję,
 ogrodzenie terenu budowy wraz z wykonaniem niezbędnych pomostów umożliwiających komunikację,
 organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy,
bariery tymczasowe, pomosty przejściowe,
 przeprowadzenie prac rozbiórkowych i demontażowych,
 protokolarne przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych rur stalowych oraz płyt nakrywających
kanały ciepłownicze,
 usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było
przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją,
 stosowanie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 czynności uruchomienia polegających na napełnieniu osiedlowej sieci ciepłowniczej czynnikiem
grzewczym, kontroli odpowietrzenia i sprawdzeniu uzyskania parametrów ciśnienia i temperatur,
 pozostałe próby i testy opisane w dokumentacji projektowej oraz STWiO (m.in. testowanie poprawności
automatycznej i ręcznej pracy węzłów cieplnych, kontrola realizacji zadanych parametrów, poprawności
transmisji danych i zdalnego sterowania)
 uporządkowanie terenów po zakończonych pracach budowlanych i przekazanie go właścicielom,
 przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebiegu
osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz położenia spoin, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu
geodezyjnego,
 zawiadomienie gestorów sieci (zgodnie z załączonym protokołem ZUDP) o rozpoczęciu robót
budowlanych z odpowiednim wyprzedzeniem
 wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających
z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem
Zamawiającemu odpowiednich protokołów);
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 utylizację materiału izolacyjnego, której koszt należy wliczyć w cenę ryczałtową,
 przekazanie Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów na wysypisko śmieci,
 przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, której zakres został opisany w
STWiO dla robót sieciowych oraz STWiO dla węzłów cieplnych uwzględniającej wszelkie zmiany w
stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów);
 przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania służącego do doboru poszczególnych urządzeń
składowych kompaktowych węzłów cieplnych trwające minimum 1 dzień
4.4. Ustalenia dodatkowe:
 Koszty zajęcia terenu zostaną poniesione przez Zamawiającego i nie należy ich uwzględniać przy
obliczaniu ceny oferty.
 Pomieszczenia, w których instalowane będą węzły cieplne, zostaną przygotowane przez
Zamawiającego. Do pomieszczeń gdzie planowana jest instalacja kompaktowych węzłów cieplnych
doprowadzona zostanie energia elektryczna, połączenia wyrównawcze, rurociągi ciepłej i zimnej wody
oraz cyrkulacji. Istniejące układy pomiarowe i rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania, które nie
będą wykorzystane do połączenia z nowymi rurociągami i nowymi węzłami zostaną zdemontowane
przez Wykonawcę. Inne przebiegające z pomieszczeniu węzła instalacje, w tym kanalizacyjne i gazowe
nie podlegają rozbiórce. Wymianę izolacji ciepłochronnej dla wszystkich instalacji występujących w
pomieszczeniu węzła cieplnego wykona Wykonawca.
 Praca kompaktowych węzłów cieplnych regulowana za pomocą zaimplementowanych regulatorów
pogodowych podłączonych do modułu telemetrycznego GSM sterowanego przez System Telemetryczny
MPEC
 W obowiązku Zamawiającego będzie zawiadomienie gestorów sieci o rozpoczęciu robót budowlanych,
zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.
 Zdemontowana armatura zostanie przekazana Zamawiającemu i złożona w budynku wymiennikowni
grupowej przy ul. A. Krajowej 57.
 Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia
ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja techniczna i zapisy niniejszego
zapytania ofertowego.
 Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się szczegółowe przeanalizowanie
opisu przedmiotu zamówienia i załączonych materiałów.
 Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności
jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia, w tym koszty związane z realizacją zadania, które dało
się przewidzieć na etapie przygotowywania ofert.
 Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z
Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie
kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych
stanowi Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty.
 Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła
Załącznik nr 1 do Umowy.
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww.
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur.
 Harmonogram wyłączenia istniejącego ciepłociągu zostanie ustalony z Zamawiającym
 Wszelkie zmiany prowadzenia robót w stosunku do załączonej dokumentacji technicznej należy
uzgadniać przed rozpoczęciem tych robót z Zamawiającym.
 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego.
Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
zapytanie ofertowe oraz udostępnia na stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności.
 Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji technicznej opisują stan urządzeń, systemu
funkcjonującego u Zamawiającego. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda
zastosowania urządzeń i instalacji dla systemu ściśle współpracującego z istniejącym systemem
w mieście ze względu na przyjętą w przedsiębiorstwie standaryzację. Zastosowany opis
projektowanych urządzeń i instalacji służy ustaleniu jego pożądanego standardu wykonania i określeniu
właściwości i wymogów technicznych. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania
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równoważne. Pod pojęciem równoważności rozumie się, iż proponowane rozwiązania gwarantują
realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz zapewnią
właściwe funkcjonowanie istniejącego systemu w mieście.
Dokumentacja techniczna została wykonana na bazie materiałów firmy Danfoss, ponieważ Zamawiający
w prowadzonym postępowaniu żąda urządzeń i instalacji dla systemu współpracującego z istniejącym
systemem w mieście Lębork.
 ze względu na zapisy w § 25.1 ust. 4 lit.a Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 w
sprawie „szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych”, zaleca się
przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie całego przedmiotu zamówienia.
4.5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
 Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
 Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego harmonogramu
dostaw, montażu i miejsca dostawy węzłów.
 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy.
5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
 robót instalacyjno – montażowych do 31.08.2019 r.
 robót odtworzeniowych, zakończenia robót wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do 30.09.2019 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
6.1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
6.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią wymienione w niniejszym punkcie warunki
szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 200.000,00 zł
 Posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w kwocie min. 400.000,00 zł
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń, określonych w pkt. 8.5.1 zapytania ofertowego, zgodnie z formułą
,,spełnia – nie spełnia”.
6.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią wymienione w niniejszym punkcie warunki
szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał inwestycję budowlaną polegającą
na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej o długości co najmniej 150 m, wykonanej w ramach
jednej umowy oraz montażu co najmniej 1 szt. węzła ciepłowniczego kompaktowego

Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobą, która zostanie
skierowana do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnej za kierowanie robotami
budowlanymi posiadającej kwalifikacje, tj. uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń i doświadczenie w zakresie kierowania budową lub przebudową sieci ciepłowniczej o
długości co najmniej 150 m, wykonanej w ramach jednej umowy oraz montażu co najmniej 1 szt. węzła
ciepłowniczego kompaktowego
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Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń, określonych w pkt 8.5.2 zapytania ofertowego, zgodnie z formułą ,,spełnia
– nie spełnia”.
7. Podstawy wykluczenia.
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
7.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia
7.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600) lub art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769)
7.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 7.1.2.
7.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że Wykonawca 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;
7.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
7.1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu,
7.1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
7.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r.poz.703 i 1277);
7.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne,
7.1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.1.13. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. –Prawo
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restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544
i 1629);
7.1.14. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1.4, chyba że wykonawca 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.
7.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w
tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 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,
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.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
8.1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Etapy i zakres składanych dokumentów zostały opisane w
pkt. 8.2 – 8.4.
8.2. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę na etapie składania oferty:
8.2.1.formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego.
8.2.2.formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego
8.2.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
8.2.4. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty;
8.2.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje
się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) –
wypełniony Załącznik nr 1 f do zapytania ofertowego.
8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji dotyczących:
- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (Załącznik nr 1e do zapytania ofertowego). W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno w/w oświadczenie.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.4. Zamawiający, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia:
8.4.1. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt.
8.6.
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8.4.2. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt. 8.5
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców złoży
osobno dokumenty i oświadczenia opisane w pkt. 8.8.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
złoży stosowne dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w pkt. 8.9.
8.5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
8.5.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia:
 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min.
200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł
8.5.2. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia:
 wykazu robót budowlanych, wykonania 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, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 1c do zapytania
ofertowego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.
 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
zgodnie z Załącznikiem nr 1d do zapytania ofertowego.
8.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda złożenia następujących dokumentów:
8.6.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia, o którym mowa w pkt. 7.1.13, w przypadku gdy dokumenty te nie będą ogólnodostępne dla
Zamawiającego.
8.6.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.6.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
8.6.4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – Załącznik nr 1 g
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8.7. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w
oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
8.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku:
8.8.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
8.8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.8.3. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania składają dokumenty wymienione w
pkt. 8.6.
8.9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8.9.1. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
stanowiącym Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.
8.9.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8.6.
8.9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 1f do zapytania ofertowego).
8.9.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w pkt. 7.1.
8.9.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów o których mowa w pkt. 8.6.1 – 8.6.3 złożonych
przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
9.1. Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące przedmiotu
zamówienia, Wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie.
9.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
9.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazywana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano zapytanie ofertowe. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie również umieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.
9.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 9.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego.
9.6. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na
której udostępnione jest zapytanie ofertowe oraz w Bazie Konkurencyjności.
9.7. Wszelkie zmiany treści, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z
wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
9.8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy postępowania.
9.9. Zamawiający oświadcza, że nie będzie organizował zebrania informacyjnego dla przyszłych
Wykonawców.
9.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 700 a 1500
 w sprawach formalnych: Danuta Złotowska – Cupa, tel. 59 8621 181 wew.44
 w sprawach technicznych: Edmund Milczewski, tel. 59 8621 181 wew.40
 w sprawach technicznych: Marian Kasprzak, tel. 59 8621 181 wew. 35, kom. 502 618 164.
10. Wymagania dotyczące wadium.
10.1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie
złotych: osiem tysięcy 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.
10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku : 92 1140 1065 0000 2104 3500 1001
z dopiskiem: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z
przebudową węzłów cieplnych”
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” zaleca się dołączyć do oferty.
10.4. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w
dniu 06.05.2019 r. do godziny 1200, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
10.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane.
10.7.Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając
do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie, a kopię gwarancji należy włączyć do
oferty.
10.8. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Zapytania
ofertowego – następuje jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony
gwaranta/poręczyciela, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 14 pkt 11 Regulaminu
(dostępny na stronie www.bip.mpec.lebork.pl ).
10.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
10.9.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
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10.9.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia, pełnomocnictw lub innych przyczyn, które spowodowały brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10.10. Zamawiający zwróci wadium:
10.10.1 wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
10.10.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10.10.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy.
11. Termin związania ofertą.
11.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert i trwa przez okres
30 dni.
11.2. Oferta o krótszym terminie ważności będzie odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni, przy czym odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
11.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
11.5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
12.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
12.2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym.
12.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
12.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia także na własnych
drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszego
zapytania ofertowego.
12.5. Dokumenty dołączone do oferty powinny mieć postać oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
12.7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
12.8. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
12.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
12.10. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w
kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
12.11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zbindowane lub zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
12.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
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stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty; zaleca się aby
były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
12.13.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w
punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz
dodatkowo opisane następująco:
„Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z
przebudową węzłów cieplnych”, zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 10. Energia,
Działanie 10.04. Redukcja emisji. Zamówienie nr RPO 5/ZP/2019. Nie otwierać przed 06.05.2019 r.
godz. 1230.
12.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Oferty należy dostarczyć do dnia 06.05.2019 r. do godz. 1200 na adres Zamawiającego podany w
punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego do sekretariatu Spółki.
13.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
13.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres
Zamawiającego podany w punkcie 2, w sposób opisany w punkcie 12.13. niniejszego zapytania ofertowego
i dodatkowo opatrzone zapisem „Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty –
opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności.
13.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania
ofert.
13.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
13.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godzinie.1230 w siedzibie Zamawiającego w
świetlicy. Otwarcie ofert jest jawne.
13.7.Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.9. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po części jawnej postępowania.
13.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
13.11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt. 13.10 przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
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14.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem
podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku).
14.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
14.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny.
14.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania)
zamówienia, z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 19.1.
14.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym
Załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego.
14.6. Za oferowaną cenę uważa się cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
15. Opis kryteriów wyboru oferty.
15.1. Oferty oceniane będą punktowo.
15.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

L.p.

Nazwa kryterium

Waga %

1.

Cena

80

2.

Długość okresu gwarancji

20

15.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
15.3.1. Cena oferty - waga kryterium 80%
Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt.
cena najniższa

A = -------------------------------------- x 80 pkt.
cena danego Wykonawcy

15.3.2. Długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 60 miesięcy) - waga
kryterium 20%
W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie
wartość 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji
poniżej 36 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego i
zostanie odrzucona.
Sposób obliczenia punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji”.
(Gi – 36)

B = --------------------- x 20 pkt.
(60 – 36)

gdzie: Gi – długość okresu gwarancji w badanej ofercie
UWAGA:
Czas trwania okresu gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, liczony od miesiąca
następnego, w którym nastąpił odbiór końcowy przedmiotu zamówienia
Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B)
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15.4. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.
15.5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny
ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
15.6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska
taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze
ofertę z najniższą ceną.
16. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
16.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym.
16.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
16.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo finansowy, w którym określne zostaną terminy trwania robót na poszczególnych odcinkach sieci
związanych z okresem przejmowania pod budowę udostępnianych działek.
16.4. Wykonawcy, którzy występują wspólnie – konsorcjum, są zobowiązani przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego dostarczyć do Zamawiającego umowę regulującą ich współpracę.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie –
przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej
ceny ofertowej.
17.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
17.4. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad przedmiotu umowy i ponownym jednokrotnym,
bezskutecznym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie ze
środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten
przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić kwot
uzupełniających.
17.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
w punkcie 10.3. „Wymagania dotyczące wadium”.
17.6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądze należy wnieść w oryginale.
17.7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno
zawierać następujące stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – wzywające do
zapłaty kwoty z tytułu należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami umowy – następuje jako
bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
17.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu z Zamawiającym –
zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.
17.9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.
17.10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w punkcie 17.2.
17.11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
17.12. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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17.13. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.
18. Istotne postanowienia do treści zawieranej umowy.
18.1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania
stanowi Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego.
18.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
19. Informacje dodatkowe.
19.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy:
19.1.1. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, dla których konieczne będzie przeprojektowanie
ciepłociągu, bądź wykonanie innych dodatkowych robót nieprzewidzianych dokumentacją projektową, a
których wykonanie warunkować będzie zakończenie realizacji zadania.
19.1.2. gdy wystąpi konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac instalacyjnych w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianego złego stanu technicznego sieci ciepłowniczej i/lub instalacji po odkryciu
zaizolowanych elementów,
19.1.3. w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego,
19.1.4. w przypadku zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spełniające
warunki określone w zapytaniu ofertowym,
19.1.5. gdy łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż 5 225 000 euro oraz mniejsza od 15 % wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
19.1.6. gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
jednak nie stanowi to zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
19.2. Ustala się, iż nie stanowi podstawy zmiany umowy:
19.2.1. zmiana danych teleadresowych.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.
19.3. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w częściach.
19.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19.6. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
19.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
19.8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
19.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
19.10.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
19.11.Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
którzy prowadzą zakłady pracy chronionej, oraz dla innych Wykonawców których działalność lub działalność
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
19.12. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
19.13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Lęborku, ul. Pionierów 11, 84 300 Lębork, tel. 59 862 11 81;
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• inspektorem ochrony danych osobowych w MPEC Sp. z o.o. w Lęborku jest pan Czesław Kulczycki, email: iod.rodo@mpec.lebork.pl , tel. 59 862 11 81;
• dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym
postępowaniem w sprawie udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
• odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
• dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;
• w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
• Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

....................................................................
Lębork, kwiecień 2019 r.

podpis kierownika komórki organizacyjnej
wnioskującej o udzielenie Zamówienia

Załączniki:
1a

–

Formularz oferty

1b

–

Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu

1c

–

Wykaz robót budowlanych

1d

–

Wykaz osób

1e

–

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

1f

-

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

1g

-

Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

2a

–

Wzór umowy

2b

–

Harmonogram rzeczowo - finansowy

3

–

Dokumentacja techniczna
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