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Informacje i skróty
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest przygotowana w oparciu o przepisy kodeksu
cywilnego dotyczące przetargów.
Definicje i skróty

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku,

Dostawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

PZP – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907,984,1047,1473),

KC – ustawa Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93, ze zm.),

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.
1.

Informacje o Zamawiającym.
Zamawiającym jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 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

2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. 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 Lęborku.
2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o. w Lęborku dla wartości zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach art.11 ust.8 ustawy PZP (art. 133 ustawy PZP.)
2.3. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.
3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
Szczegółowy opis węzłów cieplnych zawierają karty doboru kompaktowych węzłów cieplnych (załącznik nr 4 do
SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dostaw kompaktowych węzłów cieplnych (STWiO) jako
załącznik nr 3 do SIWZ i stanowiący integralną część umowy.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5.Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 PZP.
3.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.
3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamówionych węzłów przed podpisaniem umowy.
4. Wymagania stawiane Dostawcy
4.1. Dostawca
odpowiedzialny
jest,
za
jakość
oraz
zgodność
z
ustaleniami
technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
4.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Dostawcy.
4.3. Dostawca udzieli Zamawiającemu min. 36 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 21.10.2019 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
6.1. Warunki ogólne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3) posiadania wiedzy i doświadczenia,
6.2. Warunki szczegółowe
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią wymienione w p. 6.2. warunki szczegółowe.
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6.2.1. Wiedza i doświadczenie zawodowe
Wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, umową), iż w okresie ostatnich 5 lat przed
wszczęciem postępowania dostarczyli dla jednego Zamawiającego min. 3 sztuki węzłów kompaktowych cieplnych w
ramach jednej umowy.
6.2.2. Potencjału technicznego:
Dostawcy posiadają uprawnienia do oznaczania swoich wyrobów znakiem „CE” lub „B”.
6.2.3. Potencjału ekonomiczno – finansowego:

Dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania zamówienia posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w
wysokości minimum 50.000,00 zł,

Posiadają ubezpieczenie OC lub polisę ubezpieczeniową w zakresie działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w kwocie min. 50.000,00 zł,

Obrót w prowadzonej działalności gospodarczej od 500.000,00 zł za rok 2018.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty
dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń
i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
7.1. Warunki ogólne
Do oferty należy dołączyć:
7.1.1. Koncesje, zezwolenia lub licencje.
7.1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór formularza) – zał.
nr 1b.
7.2. Doświadczenie zawodowe
Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane z należytą starannością
zgodnie (wzór formularza) – zał. 1d.
7.3. Potencjał techniczny
7.3.1. Poświadczone za zgodność, przez osobę uprawnioną, kopie dokumentów „CE” i „B”.
7.4. Potencjał ekonomiczno-finansowy
7.4.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z wymaganymi w tym zakresie przepisami, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu. W przypadku Dostawców nie
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i
należności — za okres ostatniego roku obrotowego.
7.4.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Dostawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.4.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7.5. Brak podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
7.5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz.5 § 9 Regulaminu (zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych,
oświadczenie w zakresie rozdz.5 § 9 Regulaminu (zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).
7.5.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Dostawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.5.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w rozdz.5 § 9 Regulaminu ( zgodnie z
art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w rozdz.5 § 9 Regulaminu (zgodnie
z art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) - zał. nr 1c.
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8.
Zawartość oferty
8.1 W skład oferty muszą wchodzić:
Wzór druku
– nr załącznika

Wyszczególnienie

Uwagi

1a

–

Formularz oferty

1b

–

Oświadczenie

o spełnieniu warunków

1c

–

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

1d

–

Doświadczenie Dostawcy

–

Inne załączniki

Info. w p. 8.2. poniżej.

8.2. Inne załączniki, które należy dołączyć do oferty

pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

oświadczenie o transakcjach handlowych i wysokości kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 KSH, dotyczy
spółek z o.o. ,

zaświadczenie CE lub B – zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
węzły cieplne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
9.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami.
9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie, elektronicznie
lub faksem.
9.2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy postępowania.
9.3. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.
9.4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Dostawcami są:

w sprawach technicznych:
Marian Kasprzak
tel. 502-618-164
w sprawach formalnych: Danuta Złotowska-Cupa
tel. 515-753-934
Uwagi: od poniedziałku do piątku
w godzinach pomiędzy 700 a 1500
10. Wymagania dotyczące wadium
10.1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
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,

poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – tekst jednolity (Dz.U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku : 92 1140 1065 0000 2104 3500 1001
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
10.6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.7.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego najpóźniej
przed terminem składania ofert lub dołączyć 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 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – następuje jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela, w
przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 13 pkt 10 Regulaminu (art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp). Okoliczności
te powinny być wymienione w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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10.9.Dostawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium w jednej lub kilku z podanych form zostanie wykluczony z
postępowania o udzielenie zamówienia.
10.10.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z § 13 Regulaminu (art. 46 ustawy Pzp).
11.
Termin związania ofertą
11.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.3. Zamawiający samodzielnie lub na wniosek Wykonawcy 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.
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 SIWZ.
12.2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
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. Forma pełnomocnictwa, zgodnie z pkt 10.2
SIWZ.
12.7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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.
12.9.Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w
kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
12.10. 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.
12.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Dostawca zastrzega, że nie mogą 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.
12.12.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 1 niniejszej specyfikacji i
opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz dodatkowo opisane:
Przetarg nieograniczony - „Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - 5 szt. Nie otwierać przed 18.09.2019 r. godz. 1230.”
12.13. 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 przesłać/składać do dnia 18.09.2019 r. do godz. 1200 na adres Zamawiającego podany w
punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ składać w sekretariacie Spółki.
13.2. Dostawca 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 1, w sposób opisany w punkcie 13.13. niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia 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. Dostawca 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.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.09.2019 r. o godzinie1230 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy. Otwarcie
ofert jest jawne.
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13.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.7. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
13.8. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
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/oferowanych części 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 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.6. Za cenę uważa się cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
15.
15.1.

Opis kryteriów wyboru oferty
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

oferta - co do treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Dostawca spełnia warunki formalne określone niniejszą
specyfikacją, z zastrzeżeniem § 11 pkt 6 Regulaminu (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp),

złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, z zastrzeżeniem § 11 pkt 6
Regulaminu (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp),

oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie i poprawnie wniesiono wadium,
15.2. Oferty oceniane będą punktowo.
15.3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Nazwa kryterium

L.p.

Waga [%]

1.

Cena

80

2.

Długość okresu gwarancji

20

15.4. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
Kryterium cena:
najniższa oferowana cena brutto
C = --------------------------------------------------- x 100 x 80%
cena ocenianej oferty
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena
Długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 60 miesięcy):
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 siwz i zostanie odrzucona.
długość okresu gwarancji w ofercie ocenianej
G = --------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20%
najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium długość okresu gwarancji
Ilość punktów:

P=C+G

15.5. Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.
15.6. Maksymalna ilość punktów (P), jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100.
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15.7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo
zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą
wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
15.8. 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), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną po kolejnym,
dodatkowym złożeniu przez nich ofert.
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 niniejszej specyfikacji.
16.2. Przed podpisaniem umowy Dostawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
17.
Istotne postanowienia do treści zawieranej umowy
17.1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania stanowi
załącznik nr 2.
17.2. Nie dopuszcza się płatności częściowych.
17.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
17.4. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której zostanie wybrany Dostawca mogą zostać
wprowadzone aneksem, tylko w szczególnych okolicznościach.

Mariusz Hejnar
data 11.09.2019 r.
podpis kierownika komórki organizacyjnej
wnioskującej o udzielenie Zamówienia

Załączniki:
1a

–

Formularz oferty

1b

–

Oświadczenie o spełnieniu warunków

1c

–

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

1d

–

Doświadczenie Wykonawcy

2

–

Wzór umowy

3

–

STWiO

4

–

Karta doboru węzłów cieplnych
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