Zakłady Produkcyjno-Usługowe
„PRAWDA” sp. z o.o.

ZO-02/18/POIiŚ/P

PROCEDURA

ZAPYTANIE OFERTOWE
(SIWZ)
„Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
ZAMAWIAJACY:
Zakłady Produkcyjno-Usługowe „PRAWDA” spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Adres: ul. Tartaczna 1
19-400 Olecko
NIP: 847-000-04-09 REGON: 008036641
strona internetowa: www.prawda.net.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE, na zasadach
określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020; Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe;
Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oznaczonej symbolem P-02/18/POIiŚ/P wydanie: 1.0.
(„Procedura”).
Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I –
Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1:
Źródła wysokosprawnej kogeneracji.
Projekt: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Zadanie: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”

RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWY
a)

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w dniu 28/09/2018
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

b)

Zapytanie Ofertowe (SIWZ) umieszczono w dniu 28/09/2018 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.prawda.net.pl

c)

Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 28/09/2018
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

na stronie internetowej

dodatkowo przekazano do publikacji

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-02/18/POIiŚ/P
Termin składania ofert: 30/10/2018 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30/10/2018 r. godz. 10.10

Olecko, dnia 27.08.2018 r.
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1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1.

Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest: Budowa elektrociepłowni biomasowej o minimalnej
mocy cieplnej brutto 12,02 MW (mocy cieplnej netto 9,598 MW) oraz o mocy
elektrycznej brutto 2,319 MW (mocy elektrycznej netto 2,221 MW);
b) Realizacja zadania obejmuje w szczególności:
 budowę kompletnej infrastruktury techniczno – użytkowej elektrociepłowni
niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania – zgodnie z założeniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej w tym, w Minimalnych wymaganiach
technicznych oraz techniczno-eksploatacyjnych elektrociepłowni biomasoawej
z blokiem ORC w Olecku,
 przyłączenie elektrociepłowni do sieci elektroenergetycznej, rozruch i próby –
zgodnie z Dokumentacją Projektową w tym: warunkami przyłączenia, umową
przyłączeniową, schematem przyłączenia oraz minimalnymi wymaganiami
technicznymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi elektrociepłowni biomasoawej
z blokiem ORC w Olecku,
 budowa przyłączy energetycznych wraz z układami pomiarowymi, z wyłączeniem
kosztów opłaty przyłączeniowej, a także obowiązków wynikających z podpisanej
przez Zamawiającego umowy przyłączeniowej z operatorem sieci takich jak:
uzgodnienie układów pomiarowych, zapewnienie możliwości synchronizacji
z siecią elektryczną itp.,
 budowa przyłącza elektrociepłowni do istniejącej w zakładzie Zamawiającego
zakładowej sieci cieplnej umożliwiającego efektywne wykorzystanie
produkowanej przez elektrociepłownię energii cieplnej – zgodnie z projektem
przyłącza cieplnego,
 wykonanie dróg wewnętrznych w elektrociepłowni zapewniających komunikację
pojazdów o ładowności nie mniejszej niż 25t i masie całkowitej nie mniejszej niż
40t oraz połączenie elektrociepłowni z istniejącą w zakładzie Zamawiającego
siecią drogową,
 wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu elektrociepłowni,
 wykonanie instalacji odgromowej obiektu elektrociepłowni,
 przeprowadzenie prób odbiorczych i uruchomienie instalacji – zgodnie z art. 2.3
Zapytania Ofertowego (SIWZ),
 uruchomienie elektrociepłowni - rozumiane jako doprowadzenie instalacji do
możliwości produkcji założonych w projekcie wielkości energii elektrycznej oraz
cieplnej – zgodnie z art. 2.3 Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz art. 3.5 oraz 9.4
wzoru umowy (Załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego (SIWZ)),
 wykonanie projektu powykonawczego,
 przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 obsługa geodezyjna w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie
oraz inwentaryzacji powykonawczej,
 nadzór geologiczny,
 nadzór serwisowy w okresie pierwszych 360 dni od daty uruchomienia
elektrociepłowni obejmujący co najmniej dwa przeglądy serwisowe w odstępach
nie dłuższych niż 180 dni oraz wizyty serwisu w sytuacjach awaryjnych,
 szkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w minimalnym wymiarze
5 dni roboczych w innej, pracującej elektrociepłowni o zbliżonym profilu
technicznym oraz o zbliżonej mocy elektrycznej oraz cieplnej do obiektu
stanowiącego Przedmiot zamówienia. Szkolenie ma odbyć się przed datą
zgłoszenia obiektu/przedmiotu zamówienia do użytkowania; (1) wykonawca w tym
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1.2.

zakresie ponosi koszty samego szkolenia, natomiast (2) koszty związane
z dojazdem pracowników Zamawiającego do miejsca szkolenia, wyżywienia oraz
noclegów ponosi Zamawiający.
 w trakcie rozruchu instalacji wykonawca dokona też dodatkowego szkolenia,
minimum 5 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi wykonanej instalacji
w minimalnym wymiarze nie mniejszym niż 14 dni.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego opis oraz zakres prac do
wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa: Dokumentacja Projektowa, tj.:
Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne elektrociepłowni
biomasoawej z blokiem ORC w Olecku – stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego (SIWZ), upublicznione na stronie internetowej www.prawda.net.pl oraz
dostępne do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub obrazu utrwalonego za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, pod
adresem kontaktowym wskazanym w art. 7.4.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ), oraz
2) Projekty budowlane oraz Pozwolenia tj.:
a) Projekty budowlane, opracowania:
 Projekt budowlany – Budowa elektrociepłowni na biomasę z blokiem
kogeneracyjnym na działce o nr 13/5; Obręb Olecko 2 przy ul. Gołdapskiej 33;
 Opracowanie – Połączenie hydrauliczne i regulacja systemów ciepłowniczych
w zakładzie produkcyjnym ZPU PRAWDA sp. z o.o.;
 Ideogram budowlany – Obiekt: budowa wewnętrznej linii kablowej SN 15kV;
Branża: elektryczna; Adres obiektu: Olecko, ul. Gołdapska 33;
 Mapa – przyłącze elektryczne,
b) Pozwolenia:
 Decyzja nr 281 z dnia 03.11.2016 r. - zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenie na budowę, wydana przez Starostę Oleckiego
(AB.6740.260.2016);
 Postanowienie z dnia 30 sierpnia 2016 r. – w sprawie nie nakładania
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia, wydane przez Burmistrza Olecka (GKO.6220.29.2016);
 Umowa nr 16-BO/UL/00135 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
Elektrociepłowni z Z.P.U. PRAWDA sp. o.o. położonej przy ul. Gołdapskiej 33
(dz. nr 13/5), w miejscowości Olecko gmina Olecko;
 Warunki przyłączenia nr 16-BO/WP/00135 dla źródła wytwórczego do sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV; Typ jednostki wytwórczej:
AMI 500L2W BSS; Lokalizacja: gmina Olecko, miejscowość Olecko, ul.
Gołdapska 33, dz. nr 13/5.
 stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), upublicznione na
stronie internetowej www.prawda.net.pl oraz dostępne do wglądu lub pobrania na
wniosek, w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków
technicznych służących do utrwalania obrazu, pod adresem kontaktowym
wskazanym w art. 7.4.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ).
Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do:
 uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów
technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dźwigi, naczepy
niskopodwoziowe, dźwigi itp.;
 odbudowy uszkodzonych dróg oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez
transport nienormatywny lub technologiczny;
 odbudowy uszkodzonych, podczas prac budowlanych oraz transportu, wszystkich
urządzeń wodno – melioracyjnych;
 wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, od
1)

1.3.
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momentu przejęcia terenu budowy, aż do przekazania go Zamawiającemu.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimalnych okresów gwarancji jakości:
a) prace betonowe, silosy betonowe, fundamenty betonowe - na okres 60 miesięcy;
b) budynek elektrociepłowni, drogi i place wewnętrzne, kocioł, komorę spalania kotła - na
okres 36 miesięcy;
c) dostarczony blok ORC, multicyklon, elektrofiltr, komin, układ podawania paliwa do
kotła, układ usuwania popiołu - na okres 24 miesięcy od daty ich uruchomienia;
d) pozostałe urządzenia i instalacje mechaniczne i elektryczne dostarczone w ramach
zamówienia - na okres 12 miesięcy.
1.5. Miejsce realizacji zamówienia: Polska, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olecki, gmina
Olecko, miejscowość Olecko, na działce o nr geod. 1385 - obręb Olecko 2 położonej na
terenie zakładu produkcyjnego Zamawiającego zlokalizowanego w Olecku przy
ul. Gołdapskiej 33, 19-400 Olecko.
1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych, tj.
przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania
zamówienia.
1.7. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
1.8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń,
materiałów, rozwiązań technologicznych lub procesów ich wytworzenia je charakteryzujące,
które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w Dokumentacji
Projektowej konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały,
urządzenia, produkty lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań
równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w specyfikacji produktu lub
rozwiązania technologicznego.
1.9. Za ofertę równoważną uważa się taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia
o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone
w Dokumentacji Projektowej lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem lub wykonanych w innym od podanego procesie technologicznym. Nie jest to
oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia.
1.10. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są
znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako
przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania
równoważnego.
1.11. Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania
wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego załączyć do
oferty dokumenty z których jednoznacznie będzie wynikał fakt równoważności rozwiązania.
1.12. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
31128000-9

Turbogenerator

44621200

Kotły grzewcze

45000000-7

Roboty budowlane

45251000-1

Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

45251220-9

Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania

2. Termin realizacji zamówienia
2.1.

2.2.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wskazanym
w ofercie wykonawcy. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert
i zostanie wpisany do umowy jako bezwzględnie obowiązujący.
Określony w ofercie termin ma być wyrażony w dniach kalendarzowych, bezpośrednio
następujących po sobie, a liczony od dnia zawarcia Umowy („Termin Realizacji”).
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1)

2)

Pożądanym jest aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 450
(czterysta pięćdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy, a jego rozruch i osiągnięcie
zakładanego projektem poziomu produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej
zakończone w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia przystąpienia do rozruchu
instalacji.
Zamawiający określa terminy osiągnięcia następujących celów w zaawansowaniu
wykonania umowy („Cele Kluczowe”):
Zakres robót

Lp.
1.

Pożądany termin zakończenia

Zawarcie oraz przedstawienie Zamawiającemu, w terminie do 30 (trzydziestu) dni
subkontraktów z podwykonawcami
od dnia zawarcia umowy

Wykonanie
dokumentacji
projektowej
–
wykonawczej a jeżeli będzie to koniecznie, w
związku
z
zastosowaniem
rozwiązania
2. równoważnego także dokumentacji projektowej
zamiennej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych
pozwoleń, w tym uzyskania nowej zamiennej
decyzji pozwolenia na budowę

w terminie do 90 dni od dnia
zawarcia umowy

3. Wykonanie robót betonowych

4.

Wykonanie
budynku
ogólnobudowlane)

w terminie do 90
(dziewięćdziesięciu) dni od dnia
zawarcia umowy

kotłowni

(prace

w terminie do 390 (trzystu
dziewięćdziesięciu) dni od dnia
zawarcia umowy
w terminie do 270 (dwustu
siedemdziesięciu) dni od dnia
zawarcia umowy

5. Dostawa kotła

w terminie do 360 (trzystu
sześćdziesięciu) dni od dnia
zawarcia umowy

6. Dostawa modułu ORC
Zakończenie prac instalacyjnych, przyłączenie do
sieci elektrycznej oraz cieplnej

w terminie do 450 (czterystu
pięćdziesięciu) dni od dnia
zawarcia umowy

Przygotowanie
kompletu
dokumentów
niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o
8.
pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazanie ich
Zamawiającemu

w terminie do 450 (czterystu
pięćdziesięciu) dni od dnia
zawarcia umowy

7.

9. Rozpoczęcie rozruchu instalacji

w terminie do 450 (czterystu
pięćdziesięciu) dni od dnia
zawarcia umowy
w terminie do 480 (czterystu
osiemdziesięciu) dni od dnia
zawarcia umowy
Przy łącznym spełnieniu
warunków:

Zakończenie rozruchu instalacji, osiągnięcie
zakładanego
poziomu
produkcji
energii a) dostarczenia wykonawcy przez
10.
Zamawiającego pozwolenia na
elektrycznej oraz cieplnej, końcowy formalny
użytkowanie obiektu, i
odbiór robót
b) uzyskaniu przez Zamawiającego
oświadczenia operatora sieci
dystrybucyjnej o możliwości
synchronizacji z siecią
energetyczną.
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2.3.

Zakończenie i odbiór przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w dwóch etapach i polegać
będzie na:
1)

Etapy odbioru:
a) Etap I odbioru - dokonaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
pozytywnego odbioru prac, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, oraz
przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
Etap I odbioru zakończony zostanie z chwilą odbioru prac przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów
niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
b) Etap II odbioru – po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie elektrociepłowni
wykonawca dokona rozruchu wykonanej instalacji, w tym w szczególności
rozruchu zainstalowanego bloku ORC do produkcji energii elektrycznej.
Wykonawca przygotowania do rozruchu i czynności rozruchowe rozpocznie
wcześniej, w terminie, który uzna za stosowny, jednak zakończenie rozruchu
nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Etap II odbioru zakończony zostanie w momencie, dokonania odbioru
końcowego obiektu oraz jest uzależniony przez Zamawiającego, od osiągnięcia
przez wykonaną instalację zakładanego w projekcie poziomu produkcji energii
elektrycznej netto 2,221 MW oraz cieplnej netto 9,598 MW.

2)

Za osiągnięcie przez instalację zakładanego projektem poziomu produkcji energii
elektrycznej oraz cieplnej przyjmuje się przy tym sytuację, gdy w czasie 2 tygodni
poprzedzających datę odbioru końcowego w toku czynności rozruchowych
zainstalowany kocioł oraz blok ORC pracowały nieprzerwanie przez minimum 24
godziny osiągając produkcję na poziomie minimum 95% zakładanej w projekcie
wielkości produkcji energii elektrycznej netto 2,221 MW oraz cieplnej netto 9,598 MW,
a średnia sprawność instalacji (elektryczna/cieplna) w ciągu ostatnich dwóch tygodni
toczącego się rozruchu poprzedzających podpisanie protokołu odbioru końcowego była
nie mniejsza niż 85%. Dopiero po tym terminie Zamawiający podpisze protokół odbioru
końcowego, co równoznaczne będzie z uznaniem, iż osiągnięto stan całkowitego
zakończenia wykonania umowy przez wykonawcę, tj. „Termin Realizacji”.

3)

Dla potrzeb rozruchu Zamawiający zobowiązuje się przy tym zapewnić na cały czas
czynności rozruchowych odpowiednią ilość biomasy drzewnej w minimalnej jakości
(wilgotności / wielkości kawałków drewna) nie gorszej niż określona w minimalnych
wymaganiach technicznych oraz techniczno-eksploatacyjnych elektrociepłowni
biomasoawej z blokiem ORC w Olecku.

W trakcie rozruchu instalacji wykonawca dokona też dodatkowego szkolenia, minimum
5 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi wykonanej instalacji w minimalnym
wymiarze nie mniejszym niż 14 dni. Szkolenie powyższe będzie niezależne od
odrębnego szkolenia określonego w art. 1.1. lit. b tiret piętnasty Zapytania Ofertowego
(SIWZ).
Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w ciągu 615 dni od zawarcia umowy
nie będzie możliwe rozpoczęcie rozruchu lub też nie będzie możliwe jego zakończenie
w ciągu 705 dni od zawarcia umowy przyjmuje się, że odpowiednio z 615 dniem po
zawarciu umowy lub 705 dniem po zakończeniu robót i rozpoczęciu rozruchu instalacji
nastąpił odbiór końcowy i całkowite zakończenie wykonania umowy.
4)

2.4.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
4. Przesłanki wykluczenia
4.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
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. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
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. z 2012 r. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 4.1. pkt 2 Zapytania Ofertowego (SIWZ);
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;
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;
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) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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;
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;
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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że
1)
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4.2.

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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.
4.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

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. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w art. 4.3. pkt 4 Zapytania Ofertowego (SIWZ);
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;
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 art. 4.1. pkt 4 Zapytania Ofertowego (SIWZ), chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
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4.4.

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
Przed złożeniem oświadczenia o barku podstaw do wykluczenia wykonawcy lub
podwykonawcy, niezależnie czy wykonawca będzie korzystał z jego zasobów dla wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu czy nie Zamawiający zaleca zapoznanie się
z Procedurą w szczególności z art. 22 „Przesłanki wykluczenia”, Procedura stanowi
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (SIWZ).

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
5.1.

5.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy po zapoznaniu się
z przedmiotem zamówienia oraz warunkami jego realizacji stwierdzą, iż:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile posiadanie ich przy realizacji niniejszego zamówienia jest wymagane
na podstawie odrębnych przepisów;
2) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego
zamówienia;
3) posiadają zdolność techniczną i zawodową wymaganą przy realizacji niniejszego
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany
dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający
wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia
o posiadaniu, wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia kompetencji lub
uprawnień.
2) Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia
warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda, złożenia oświadczenia
potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy
realizacji niniejszego zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz aby
wykonawca wykazał, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 5.000.000,00 PLN (pięć milionów polskich złotych 00/100), oraz
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie co najmniej
5.000.000,00 PLN (pięć milionów polskich złotych 00/100).
3) Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia
warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca
spełnia warunek, zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia
oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu,
wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej
oraz aby wykonawca:
a) wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał
(zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej): co najmniej 2 (dwie) roboty
budowlane polegające na kompleksowym wybudowaniu/montażu elektrociepłowni
biomasowych wraz z dołączeniem i integracją z kotłownią turbin ORC oraz
z rozruchem tak zintegrowanej instalacji - o mocy elektrycznej zainstalowanej
brutto min. 1,3 MW każda oraz o mocy cieplnej zainstalowanej kotła brutto min.
7,5 MW każda, a także przeprowadził ich rozruch technologiczny.
Za kompleksowy montaż Zamawiający uważa: roboty budowlane, w których
zakres wchodziło, w szczególności: (1) wykonanie kompleksowych prac
elektrycznych związanych z uruchomieniem elektrociepłowni biomasowej, (2)
wykonanie prac budowlanych elementów elektrociepłowni (np. magazyn biomasy,
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5.3.

5.4.

5.5.

układ podawania paliwa, układ odpopielania, place), (3) transport elementów
elektrociepłowni oraz ich (4) montaż na terenie budowy oraz (5) rozruch
technologiczny elektrociepłowni biomasowej.
b) wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia,
co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję:
i. Kierownika budowy,
 Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika budowy musi:
(1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
(2) być członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać
ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tych osób,
(3) posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, a w okresie
ostatnich pięciu lat przed wszczęciem Postępowania zajmowała
stanowisko kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji minimum 2 (dwóch) inwestycji o wartości nie mniejszej
niż 10.000.000,00 PLN brutto każda.
ii. Kierownika projektu,
 Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika projektu musi:
(1) wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zajmowała stanowisko
kierownika projektu lub kierownika budowy lub inżyniera kontraktu przy
realizacji minimum dwóch inwestycji o wartości nie mniejszej niż
10.000.000,00 PLN brutto każda, z takim zaznaczeniem, iż jedna z tych
inwestycji polegała na wybudowaniu /montażu elektrociepłowni
biomasowej wraz z dołączeniem i integracją kotłowni z turbiną ORC oraz
z rozruchem tak zintegrowanej instalacji - o mocy elektrycznej
zainstalowanej brutto min. 1,3 MW oraz o mocy cieplnej zainstalowanej
kotła brutto min. 7,5 MW.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Kierownika budowy
oraz Kierownika projektu.
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.
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.
Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi zawierać informację o:
a) zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli wykonawca w swojej ofercie wykaże jakąkolwiek wartość w walucie obcej, do
przeliczenia wartości na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs tej waluty do PLN z dnia
zamieszczenia
Ogłoszenia
o
zamówieniu
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, podany przez Narodowy Bank
Polski. W przypadku braku takiego kursu, przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na
podstawie ostatniego obowiązującego, przed dniem zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu
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na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, średniego
kursu tej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę, warunków ubiegania się
o zamówienie, o których mowa w art. 5 Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz w zakresie
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 4 Zapytania Ofertowego
(SIWZ) wykonawca składa:
6.1.1.
wraz z ofertą, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
 po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału
w postępowaniu Zamawiający będzie żądał niżej wymienionych dokumentów:
a) opłaconą polisę potwierdzającą, iż wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem składania terminu ofert;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
e) jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Zamawiający
zażąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów, o którym mowa w art.
5.4. Zapytania Ofertowego (SIWZ);
f) w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, dokumentów
potwierdzających równoważność oferty.
6.1.2.
wraz z ofertą, Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
które stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
 po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu Zamawiający
będzie żądał niżej wymienionych dokumentów:
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odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia barku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 4.3. pkt 1 Zapytania Ofertowego (SIWZ);
b) 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;
c) 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.
Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 5.3. Zapytania Ofertowego (SIWZ), przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w art. 6.1.2. lit. a-c Zapytania Ofertowego (SIWZ).
Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza przedstawienia dokumentów wymienionych w art. 6.1.2. lit. a-c Zapytania
Ofertowego (SIWZ), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza on powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 5.3. Zapytania Ofertowego
(SIWZ).
Wykonawca, który 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 wykonawcy, o którym mowa
w art. 25 Procedury, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego (SIWZ).
a)

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zamawiający żąda aby, wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu:
 zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa
w art. 25 Procedury, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego (SIWZ).

6.6.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi
wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) wykonawca składa wraz
z ofertą:
1)

Wypełnione, Zestawienie urządzeń wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi
- załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), w którym wskaże poddostawców
oraz producentów wymienionych poniżej podstawowych urządzeń przeznaczonych do
montażu/instalacji wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi:
a)
b)

bloku ORC, jego moc oraz parametry użytkowe oraz sprawność, producent;
kocioł biomasowy, jego moc oraz parametry użytkowe oraz sprawność, producent;
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multicyklon, jego parametry użytkowe wraz z dokumentami (referencjami)
potwierdzającymi stosowanie tego produktu w elektrociepłowniach biomasowych
o zbliżonych
parametrach
technicznych
do
przedmiotu
zamówienia,
producent/dostawca;
d) elektrofiltr wraz z dokumentami (np. referencjami) potwierdzającymi stosowanie
tego produktu w elektrociepłowniach biomasowych o zbliżonych parametrach
technicznych do przedmiotu zamówienia, producent/dostawca;
e) sterowania, automatyka oraz inwertery częstotliwości wraz z dokumentami (np.
referencjami) potwierdzającymi stosowanie produktów w elektrociepłowniach,
producent.
minimalne wymagania techniczne dla urządzeń, o których mowa powyżej Zamawiający
określił w Minimalnych wymaganiach technicznych oraz techniczno-eksploatacyjnych
elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku, stanowiących załącznika nr 2
do Zapytania Ofertowego (SIWZ).
c)

2)

6.7.

6.8.

6.9.

3)

W sytuacji gdy w dacie składania oferty wykonawca nie dokonał definitywnego wyboru
dostawcy wskazanych powyżej urządzeń elektrociepłowni, Zamawiający dopuszcza
wskazanie w powyższym załączniku maksimum 2 dostawców, z których zostanie
wybrana firma (producent) dostarczająca maszyny i urządzenia, o których mowa
w załącznika nr 6 do Zapytania Ofertowego (SIWZ).

4)

Wykonawca składa wraz z załącznikiem nr 6 do Zapytania Ofertowego (SIWZ)
dokumenty oraz specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń określonych w art. 6.6
pkt. 1 lit a – e Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz dokumenty (referencje), o których
mowa w art. 6.6 pkt. 1 lit. c, d, e Zapytania Ofertowego (SIWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
wykonawcy, o którym mowa w art. 25 Procedury, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego (SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 4.1. pkt 12 Zapytania Ofertowego (SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w art. 6.1.2. Zapytania Ofertowego
(SIWZ):
a) lit. a–c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:



b)

c)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że 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.
dokument, o którym mowa w art. 6.9. lit. a tiret pierwsze Zapytania Ofertowego
(SIWZ), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
dokumenty, o których mowa w art. 6.9. lit. a tiret drugie Zapytania Ofertowego (SIWZ),
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.
6.16.

6.17.
6.18.

6.19.

składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w art. 6.9. lit. a Zapytania Ofertowego (SIWZ), zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
art. 6.9. lit. b-c Zapytania Ofertowego (SIWZ) stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego 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.
Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 5.3. Zapytania Ofertowego
(SIWZ) oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w art. 6.12. Zapytania Ofertowego
(SIWZ), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
3) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie
realizacji zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej
wykonania.
5) Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w razie
niewykonania umowy od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.
Na ofertę składają się:
 Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego (SIWZ);
 Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 Procedury, stanowiące załącznik
nr 4 do Zapytania Ofertowego (SIWZ);
 Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą ofertę nie jest osoba / osoby upoważniona/e na podstawie odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Dokument, pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału;
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Dowód wpłaty wadium;
Oświadczenia i dokumenty nadesłane przez wykonawcę po terminie składania ofert,
a których obowiązek złożenia wynika z zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
Ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia oraz dokumenty stanowiące część składową oferty
składa się, pod rygorem nieważności na piśmie, przy zachowaniu formy pisemnej.
Wnioski, zawiadomienia, oświadczenie oraz informacje składane w toku prowadzonego
postępowania Zamawiający i wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
7.4.1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się:
 drogą elektroniczną: e-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
 zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Adres do korespondencji:
Usługi Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78 – 600 Wałcz
7.4.2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać
znak sprawy nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu lub Zapytaniu Ofertowym (SIWZ).
Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ).
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:
 Przewodniczący Komisji Przetargowej - Piotr Jęcka nr tel.: + 48 604128749,
e-mail.: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl

8. Wymagania dotyczące wadium
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 350.000,00 PLN (słownie: trzysta
pięćdziesiąt tysięcy polskich złotych 00/100).
Jeżeli wykonawca wniesie wadium w walucie obcej, do przeliczenia wartości wadium na
PLN Zamawiający przyjmie średni kurs tej waluty do PLN z dnia zamieszczenia Ogłoszenia
o
zamówieniu
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, podany przez Narodowy Bank
Polski. W przypadku braku takiego kursu, przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na
podstawie ostatniego obowiązującego, przed dniem zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu
na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, średniego
kursu tej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski.
Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, tekst jednolity (Dz.U. z 2016, poz. 359).
Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (art. 8.4 pkt od 1 do 5 Zapytania
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Ofertowego (SIWZ)) dołącza do oferty dowód wniesienia wadium w formie oryginału lub/i
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Wadium w formie innej niż pieniądz
należy wnieść w formie oryginału.
8.6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać
klauzule gwarantujące nieodwołalną i bezwarunkową jego wypłatę na rzecz Zamawiającego
w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 30.13. Procedury.
8.7. Wadium w pieniądzu, należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w banku PKO
Bank Polski SA; nr rachunku: IBAN: PL 46102047240000380200561654; SWIFT/BIC:
BPKOPLPW z podaniem tytułu: „WADIUM nr sprawy ZO-01/18/POIiŚ/P”.
8.8. O wniesieniu wadium w formie pieniądza decyduje data i godzina wpływu środków na
rachunek bankowy Zamawiającego, która powinna potwierdzać wpływ tych środków przed
upływem terminu składania ofert.
8.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
8.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
8.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
8.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku uznania za zasadną informacji, o której mowa w art. 35 Procedury,
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
8.14. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony
w art. 9 Zapytania Ofertowego (SIWZ).
8.15. W przypadku nie wniesienia wadium w wymaganej wysokości lub formie do upływu terminu
składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 8.13. Zapytania Ofertowego (SIWZ), albo gdy wykonawca nie wyraził
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.
1)

9. Termin związania ofertą.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
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.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w art. 9.2. powyżej, nie powoduje utraty wadium.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne 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.
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10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego (SIWZ)) oraz pozostałe
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Zapytania
Ofertowego (SIWZ) winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
10.2. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty, złożenie
oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych we wzorze umowy.
10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego (SIWZ).
10.5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności na piśmie przy zachowaniu formy pisemnej
dokumentowej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
10.6. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do składanej oferty wszystkie wymagane
postępowaniem o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia.
10.7. W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty prosimy zaparafować każdą
zapisaną stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek oraz całość spiąć lub zszyć.
10.8. Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie
zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie
poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
10.9. Kopertę należy opisać w następujący sposób:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Zakłady Produkcyjno-Usługowe „PRAWDA”
sp. z o.o.
Adres: ul. Tartaczna 1
19-400 Olecko

Zapytanie Ofertowe – OFERTA
- nr sprawy ZO-02/18/POIiŚ/P
Nie otwierać do dnia 30.10.2018 r. do godz. 10:10

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę
wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
10.10. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez wykonawcę
lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.
10.11. Błędy w ofercie należy poprawić poprzez skreślenie niepoprawnej treści lub kwoty, w taki
sposób, aby pierwotny zapis pozostał czytelny. Obok korekty należy wpisać treść poprawną
oraz datę poprawki wraz z podpisem osoby kwalifikowanej do dokonania tej czynności.
Nie można poprawiać pojedynczych cyfr ani liter.
10.12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jednolity ( Dz.U. 2003 r. nr
153 poz. 1503 ze zm.) wykonawca przesyła, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie
z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu Zamawiającego”. W przypadku braku
powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje zawarte w przesłanych
dokumentach są w pełni jawne.
10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.15. Zmiany złożonej oferty należy dokonać w formie pisemnej, przed upływem terminu
składania ofert, w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia,
gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy
umieścić hasło: „ZMIANA OFERTY” wraz z oznaczeniem postępowania, którego zmiana
dotyczy, dane adresowe wykonawcy oraz Zamawiającego.
10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
Wykonawca, w formie pisemnej zawiadamia wówczas Zamawiającego o wycofaniu swojej
oferty. Zawiadomienie to winno wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Informacja musi zawierać hasło: „WYCOFANIE OFERTY” wraz
z oznaczeniem postępowania, którego zmiana dotyczy, dane adresowe wykonawcy oraz
Zamawiającego.
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10.17. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją wykonawcy.
10.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim
przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się
do zmienionego terminu.
10.19. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia
wykonawcy są składane w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.20. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Wszelka
korespondencja (zapytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego (SIWZ), wnioski,
oświadczenia, środków ochrony prawnej itp.) dotycząca postępowania odbywać się będzie
w języku polskim.
10.21. Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski
zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie
ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym
(pieczęcie, podpisy, loga itp.).
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze spółki Zakłady
Produkcyjno-Usługowe „PRAWDA” sp. z o.o. adres: ul. Tartaczna 1, 19-400 Olecko, w dni
robocze w godzinach: od 08:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Zakłady ProdukcyjnoUsługowe „PRAWDA” sp. z o.o. ul. Tartaczna 1, 19-400 Olecko. Oferta musi wpłynąć do
dnia 30.10.2018 r. do godz. 10:00.
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki Zakłady
Produkcyjno-Usługowe „PRAWDA” sp. z o.o. adres: ul. Tartaczna 1, 19-400 Olecko.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10.10.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
zawartych w poszczególnych ofertach.
12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako
cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
12.2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN lub EUR ewentualnie w PLN i EUR.
12.3. Zamawiający dla potrzeb oceny ofert, dla uzyskania ich porównywalności, przeliczy cenę
podaną w EUR na walutę PLN.
12.4. Do przeliczenia ceny oferty na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs tej waluty do PLN
z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, podany przez Narodowy Bank
Polski. W przypadku braku takiego kursu, przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na
podstawie ostatniego obowiązującego, przed dniem zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu
na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, średniego
kursu tej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski.
12.5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będzie odbywać się w PLN (polskich
złotych), EUR (euro) lub PLN (polskich złotych) i EUR (euro) razem – zgodnie z ofertą
wykonawcy.
12.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity
(Dz.U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.).
12.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z całości robót budowlanych, dostaw oraz
usług związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
12.8. Zamawiający przewiduje, na wniosek wykonawcy możliwość dokonania wizji lokalnej
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w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna dokonywana jest na koszt
wykonawcy.
12.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez podatku.
13. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1. Kryteria oceny ofert:
Cena (C) – znaczenie 60%
Termin Realizacji (Tr) – znaczenie 10%
Jakość (J) – znaczenie 10%
Aspekt środowiskowy (Śr) – znaczenie (3% + 2%) = 5%
Długość okresu gwarancji jakości na dostarczony blok ORC, multicyklon, elektrofiltr,
komin, układ podawania paliwa do kotła, układ usuwania popiołu (Gw) – znaczenie
5%
F. Cena rocznego serwisu gwarancyjnego, wykonywanego w drugim i następnych
latach, po okresie pierwszego roku bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (Cs) –
znaczenie 5%
G. Serwis – warunkiem uzyskania punktów w ramach powyższego kryterium jest
zapewnienie przez wykonawcę usługi serwisowej dostępnej on line 24 h na dobę / 7 dni
w tygodniu / 365 dni w roku, nie wyłączając dni wolnych od pracy oraz świąt (Se) –
znaczenie 5%
A.
B.
C.
D.
E.

13.2. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert:
A. Cena - Oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 60 punktów.
Następne wg wzoru:
Cena z najniżej wycenionej oferty
(C) = -------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena badanej oferty
B.

Termin Realizacji - Oferta z najkrótszym terminem realizacji, wyrażonym w dniach
kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie otrzymuje 10 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji
(Tr) = ----------------------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Ilość dni z oferty badanej

C.

Jakość – jeżeli wykonawca w swojej ofercie wykaże, iż zaproponowane do realizacji
zamówienia rozwiązanie uwzględnia wyposażenie kotła w przynajmniej 4 ciągowy,
wertykalny układ przebiegu spalin o prędkości przebiegu spalin obniżonej od 4 m/s
(w części promieniowania) do 6,5 m/s (w części konwekcyjnej), to Zamawiający
przyzna wykonawcy 10 pkt.

D.

Aspekt środowiskowy - Minimalny dopuszczalny termin trwałości oleju
syntetycznego, przy zalecanej eksploatacji instalacji w temperaturze roboczej 320 0C to
5 lat.
1) Oferta z terminem trwałości oleju syntetycznego:
a) 5 lat otrzymuje – 0 punktów;
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b) 6 lat otrzymuje – 1 punkt;
c) 7 lat otrzymuje – 2 punkty;
d) 8 i więcej lat otrzymuje – 3 punkty;
2)

E.

Jeżeli wykonawca zastosuje w swojej technologii olej syntetyczny, którego
charakterystyka eksploatacji pozwala na jego regenerację Zamawiający przyzna
wykonawcy 2 punkty.

Długość okresu gwarancji jakości. Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczony
blok ORC, multicyklon, elektrofiltr, komin, układ podawania paliwa do kotła, układ
usuwania popiołu, to 24 miesiące. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości,
wyrażonym w pełnych miesiącach licząc od daty ich uruchomienia otrzymuje 5
punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość miesięcy z oferty badanej
(Gw) = ----------------------------------------------------------------- x 5 = ilość punktów
Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji

F.

Cena rocznego serwisu gwarancyjnego, realizowanego po upływie bezpłatnego
nadzoru serwisowego świadczonego w okresie pierwszych 360 dni od daty
uruchomienia elektrociepłowni. Oferta z najniższą ceną za roczny serwis gwarancyjny
przedmiotu zamówienia otrzymuje 5 punktów.
Następne wg wzoru:
Cena z najniżej wycenionej oferty
(Cs) = -------------------------------------------------- x 5 = ilość punktów
Cena badanej oferty
Cena rocznego serwisu gwarancyjnego to wartość usługi serwisowej obejmująca co
najmniej dwa przeglądy serwisowe w odstępach nie dłuższych niż 180 dni od siebie
oraz wizyty serwisu w sytuacjach awaryjnych. Cena ta jest ceną gwarantowaną przez
cały okres gwarancji jakości i nie może być podwyższona w trakcie trwania okresu
gwarancji jakości, zaproponowanego w ofercie przez wykonawcę.
Klauzula waloryzacyjna:
Cena rocznego serwisu gwarancyjnego może zostać zmieniona na wniosek wykonawcy
lub Zamawiającego w następstwie:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
zmiany w wyżej wymienionych trzech obszarach mogą wpłynąć na wysokość
należnego wykonawcy wynagrodzenia tylko w sytuacji jeżeli będą miały one wpływ na
koszty związane z wykonaniem zamówienia.

G.

Oferta wykonawcy, który zagwarantuje w swojej ofercie, przez cały okres
zadeklarowanej gwarancji jakości świadczenie usługi serwisowej dostępnej on line –
w wymiarze 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku, nie wyłączając dni
wolnych od pracy oraz świąt otrzyma 5 pkt.

13.3. Sposób porównywania i oceny ofert:
1)
2)

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert
określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ).
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
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3)

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania,
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.2. Zamawiający, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza
Ogłoszenie, informację o zakończeniu postępowania na powszechnie dostępnej stronie
internetowej, na której było upublicznione Zapytanie Ofertowe (SIWZ) tj.
www.prawda.net.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
14.3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania Polisy - ubezpieczenia robót budowlano
montażowych objętych przedmiotową umową na kwotę minimum 20% (dwadzieścia
procent) wartości umowy brutto przez cały okres obowiązywania umowy, aż do
podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. W przypadku
przedłużenia terminu wykonywania umowy wykonawca zobowiązany jest do
przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia –
w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia
umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto.
3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego
(dalej, jako „Harmonogram”) ze szczególnym zaznaczeniem robót zanikających oraz
etapów technologicznie zamkniętych podlegających odbiorowi częściowemu oraz
częściowemu fakturowaniu. W ramach przedłożonego Harmonogramu wykonawca
zobowiązany jest przedstawić także zestawienie robót oraz zakres dostaw, które będą
realizowane przez poszczególnych podwykonawców, a także określić wartość tych prac
(lub dostaw) i związany z tym harmonogram płatności na rzecz poszczególnych
podwykonawców.
14.4. Dokumenty, o których mowa w art. 14.3. pkt 1-3 Zapytania Ofertowego (SIWZ) wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Niedotrzymanie warunku, dostarczenia w/w dokumentów, jest jednoznaczne w skutkach
z uchylaniem się wykonawcy od zawarcia umowy w rozumieniu art. 33.3. Procedury i rodzi
konsekwencje w tym przepisie przewidziane oraz zatrzymanie wadium na mocy art. 30.13.
Procedury.
14.5. Umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
14.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu
wymienionego w art. 14.5. Zapytania Ofertowego (SIWZ), jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
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14.7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
14.8. Zaliczki:
Zamawiający przewiduje wypłatę 1 (jednej) zaliczki na: zakup fabrycznie nowego bloku
ORC wraz z wyposażeniem oraz na zakup kotła biomasowego w maksymalnej wysokości
do 20% wartości ceny wynagrodzenia brutto.
Warunki wypłaty zaliczki:
a)

Jeżeli Wykonawca złoży wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości do 10% wartości
Wynagrodzenia brutto to Zamawiający dokona przelania zaliczki na konto
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymaniu faktury proforma wystawionej na
Zamawiającego. Fakturę zaliczkową Wykonawca zobowiązany jest wystawić w dniu
otrzymania zaliczki i niezwłocznie przekazać ją Zamawiającemu, natomiast,

b)

Jeżeli Wykonawca złoży wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości powyżej 10%
wartości Wynagrodzenia brutto, to Zamawiający zażąda, przedłożenia przez
Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu tej części zaliczki, która przekracza 10 %
Wynagrodzenia brutto. Zamawiający dokona przelania zaliczki na konto
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wniesienia (i) zabezpieczenia zwrotu zaliczki
w formie gwarancji bankowej oraz (ii) otrzymaniu faktury proforma wystawionej na
Zamawiającego. Fakturę zaliczkową Wykonawca zobowiązany jest wystawić w dniu
otrzymania zaliczki i niezwłocznie przekazać ją Zamawiającemu.

c)

Rozliczenie faktury zaliczkowej odbywać się będzie na podstawie faktur
częściowych wystawianych przez Wykonawcę na Zamawiającego na podstawie
faktycznie zrealizowanych etapów zamówienia tj. po dostawie kotła oraz bloku ORC
na teren budowy, potwierdzonych pozytywnym wpisem do dziennika budowy oraz
protokołem odbioru częściowego. Zamawiający wymaga, aby końcowy termin
ważności zabezpieczenia zwrotu zaliczki, jeżeli jest wymagane był dłuższy o 30
dni od dnia określonego w szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym
jako termin dostawy bloku ORC lub kotła, w zależności od tego który termin
będzie późniejszy na teren budowy. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu
wynikającego z harmonogramu rzeczowo - finansowego, wyznaczonego na realizacje
części zamówienia, na które została wypłacona zaliczka, zwróci ją na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego o jej zwrot.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej
jako „Zabezpieczenie” w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny oferty brutto.
15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy oraz z tytułu rękojmi za wady.
15.3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci
usunięcie usterek firmie trzeciej z wniesionego Zabezpieczenia. W przypadku, gdy koszt ten
przekroczy wysokość Zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
15.4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)
2)
3)
4)

pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, tekst jednolity (Dz.U. z 2016, poz. 359).

15.5. Za zgodą Zamawiającego Zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
15.6. Zabezpieczenie w pieniądzu, należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w banku PKO
Bank Polski SA; nr rachunku: IBAN: PL 46102047240000380200561654; SWIFT/BIC:
BPKOPLPW z podaniem tytułu: „ZABEZPIECZENIE” nr sprawy ZO-01/18/POIiŚ/P”.
15.7. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.
15.8. Poręczenie, gwarancja stanowiące formę Zabezpieczenia winny zawierać stwierdzenie, że na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego
wykonania umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze
strony gwaranta/poręczyciela.
15.9. Gwarancja stanowiąca formę Zabezpieczenia, o której mowa w niniejszym art. 15 Zapytania
Ofertowego (SIWZ) będąca gwarancją bankową w rozumieniu polskiego prawa bankowego,
będzie podlegać polskiemu prawu, będzie bezwarunkowa, nieodwołalna, podzielna i płatna
wyłącznie na pierwsze żądanie Zamawiającego. Bank nie będzie miał prawa do złożenia kwot
gwarancji do depozytu sądowego lub depozytu notarialnego lub do jakiejkolwiek innej
instytucji.
15.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może – w uzgodnieniu
z Zamawiającym – wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet Zabezpieczenia.
15.11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
15.12. W trakcie realizacji umowy, wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 15.4. Zapytania Ofertowego (SIWZ), a za zgodą
Zamawiającego również na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 15.5. Zapytania
Ofertowego (SIWZ).
15.13. Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
15.14. Zamawiający zwróci 70 % Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15.15. Pozostałe 30% Zamawiający pozostawia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Zamawiający zwróci to Zabezpieczenie nie później niż przed upływem 15 dni od daty upływu
okresu rękojmi za wady.
15.16. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia Zabezpieczenia: (1) łącznie na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za
wady lub (2) rozdzielnie, z takim strzeżeniem iż najpóźniej na 30 dni przed datą odbioru
końcowego Przedmiotu umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu odrębny, dodatkowy
dokument Zabezpieczenia, który będzie zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Ustanowione 30% Zabezpieczenia będzie obejmowało okres od dnia odbioru końcowego
Przedmiotu umowy do dnia upływu udzielonej gwarancji jakości na dostarczony blok ORC,
multicyklon, elektrofiltr, komin, układ podawania paliwa do kotła, układ usuwania popiołu,
okres ten będzie okresem udzielnej rękojmi za wady.
15.17. Do czasu wniesienia przez wykonawcę Zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający
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uprawniony jest do zatrzymania ostatniej raty wynagrodzenia wykonawcy określonego
w harmonogramie rzeczowo finansowym i zarachowania go jako kaucji gwarancyjnej lub
zabezpieczenia ewentualnego roszczenia z tytułu rękojmi za wady poprzez wykorzystanie
Zabezpieczenia wniesionego tytułem zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
16. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia
16.1. Wzór umowy, którą Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcą stanowi załącznik nr 10
do Zapytania Ofertowego (SIWZ).
16.2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16.3. Zmiany do umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub wykonawcy
i będą mogły być wprowadzone za zgodą stron w drodze pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem nieważności
16.4. Określenie warunków dopuszczalności zmian umowy, zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz ich zakres zawiera art. 15
wzoru umowy.
17. Postanowienia końcowe
17.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym (SIWZ) zastosowanie
maja przepisy Procedury, która to stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (SIWZ).
17.2. Załączniki do Zapytania Ofertowego (SIWZ):
1) Procedura zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie
1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji,
2) Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne elektrociepłowni
biomasoawej z blokiem ORC w Olecku,
3) Projekty budowlane oraz Pozwolenia,
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania,
5) Formularz ofertowy,
6) Zestawienie urządzeń wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi,
7) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
8) Wzór wykazu robót,
9) Wzór wykazu osób,
10) Wzór umowy.
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Jęcka

…………………………….
(podpis upełnomocnionej osoby)
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