ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
84-300 Lębork, ul. Pionierów 11
(059) 863 30 48, 862 11 81
e mail: sekretariat@mpec.lebork.pl
strona internetowa: www.bip.mpec.lebork.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania:
„Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z
przebudową węzłów cieplnych””.
Zamówienie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji
Rodzaj zamówienia:
Usługi
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71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
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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 2018r.
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 prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i koordynowanie
robót budowlanych, montażowych oraz kontrola prób odbiorowych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową
węzłów cieplnych” obejmujących:
- 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,
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- likwidację węzła grupowego,
- 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 robót budowlanych.
4.2. Zakres robot budowlanych został opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej 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. Do obowiązków Wykonawcy – Inspektora nadzoru branży sanitarnej będzie należało zapewnienie
koordynacji i kontroli na etapie budowy, odbioru oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie
rękojmi i gwarancji. Okres rękojmi dla Wykonawcy robót budowlanych trwać będzie 60 miesięcy licząc od
daty podpisania protokołu końcowego.
4.4. Zakres szczegółowy zamówienia obejmuje:
4.4.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami
oraz zapisami umownymi dot. realizacji inwestycji,
4.4.2. kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów
4.4.3. przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonanych robót i
zastosowanych materiałów zgodnie z umową na roboty budowlane, opracowaną dokumentacją projektową
oraz wiedzą budowlaną,
4.4.4. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, które mają być
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie prawidłowości dokumentów, zezwoleń,
deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów
uszkodzonych lub nie mających wymaganych certyfikatów,
4.4.5. sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu,
4.4.6. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
nadzorowanie dostaw urządzeń i materiałów na teren budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich
kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i/lub warunkami
umowy na roboty budowlane,
4.4.7. wydawanie wykonawcy robót, (kierownikowi budowy lub kierownikowi robót) poleceń, potwierdzonych
wpisem w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badan, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
4.4.8. potwierdzanie faktycznego wykonania robót oraz usunięcia wad,
4.4.9. żądanie od wykonawcy robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem
na budowę,
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4.4.10. kontrola wykonawcy robót budowlanych w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami BHP, p. poż., przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze
sporządzaniem informacji i opinii dla Zamawiającego,
4.4.11.sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wyrobów i materiałów budowlanych, a
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją
projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4.4.12. pisemne opiniowanie dla Zamawiającego propozycji jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych)
w trakcie wykonywanych robót budowlanych,
4.4.13. uczestniczenie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych w odbiorach częściowych i
końcowych
4.4.14. dokonanie oceny kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym
i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie i
zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,
4.5. Ustalenia dodatkowe:
 Oczekuje się pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru inwestorskiego wobec Zamawiającego,
poprzez pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym, uczestniczenie w wyznaczonych przez
Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych spotkaniach.
 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
 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.
 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 projektowej służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla
projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania
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.
4.6. Wymagania stawiane Wykonawcy
 Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy.
5. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: dzień odbioru końcowego robót budowlanych i uznania go za należycie
wykonane (roboty budowlane „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w
Lęborku z przebudową węzłów cieplnych” winny zakończyć się do dnia 30.09.2019 r.).
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
6.1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
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Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
6.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
6.3. Zdolności techniczne lub zawodowe.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymienione w niniejszym punkcie warunki
szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
 Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobą, która zostanie
skierowana do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne i doświadczenie w zakresie sprawowania
nadzoru inwestorskiego min. 1. przedsięwzięcia przy budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej o
długości co najmniej 150 m w ramach jednej umowy.
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”.
Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) w specjalności
właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie
posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r. poz. 1946 z późn. zm.):
- mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w
budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ
samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,
- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem
działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa,
tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji
zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz
z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo
indywidualnej
ocenie
dokonywanej
przez właściwy organ samorządu zawodowego w
Rzeczpospolitej Polskiej.
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 2018r. 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,
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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
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).
7.2. 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,
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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 najwyżej, 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 e 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 1d 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.
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. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia:
 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 1c 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.
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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. 8.6.1.
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 1e 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 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
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 bez ujawniania źródła zapytania. 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.
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.
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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
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.
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.
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 niniejszej
specyfikacji.
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
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być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
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:
Postępowanie na „Nadzór inwestorski branży sanitarnej przy „Przebudowie 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 ZP
6/2019. Nie otwierać przed 09.05.2019 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 09.05.2019 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 Zapytania ofertowego, 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 09.05.2019 r. o godzinie1230 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 i ilości pobytów na budowie.
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:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) 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.
13.12. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
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uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
13.13. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2.2., oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13.14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13.15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
14. Opis sposobu obliczenia ceny
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 ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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

90

2

Ilość pobytów na terenie budowy w ciągu tygodnia

10

15.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
15.3.1. Cena oferty - waga kryterium 90%
Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt.
cena najniższa

A = --------------------------------- x 90 pkt.
cena danego Wykonawcy

15.3.2. Ilość pobytów inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na terenie budowy w ciągu
tygodnia - waga kryterium 10%: (minimalna wymagana przez Zamawiającego ilość pobytów na terenie
budowy – 1 w ciągu tygodnia)
Przyjmuje się, że oferta z ilością pobytów 4 lub 5 w ciągu tygodnia otrzyma 10 pkt.
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1 pobyt w ciągu tygodnia
–
2 - 3 pobyty w ciągu tygodnia –
4 - 5 pobytów w ciągu tygodnia –

0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.

Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B)
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. Wykonawcy, którzy występują wspólnie – konsorcjum, są zobowiązani przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego dostarczyć do Zamawiającego umowę regulującą ich współpracę.
16.3. 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. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram
rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do Umowy.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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 w przypadku:
19.1.1. zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych objętych zakresem nadzoru
inwestorskiego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,
19.1.2. zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy
19.1.3. zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone
w zapytaniu ofertowym
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.
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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 przedstawienie 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;
• 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 Zamawiającego
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Załączniki:
1a

–

Wzór formularza oferty

1b

–

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia

1c

–

Wykaz osób

1d

–

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

1e

-

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

2a

–

Wzór umowy

2b

–

Harmonogram rzeczowo - finansowy

3

–

Dokumentacja projektowa
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