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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjno ści gospodarki 
DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji  energii pochodz ącej ze źródeł 

odnawialnych 
PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotycz ących wytwarzania energii z 

odnawialnych źródeł wraz z podł ączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej 

 
Oznaczenie sprawy 
TEIR/PU/03/2018 

 Łomża, dnia 15.06.2018r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

1. ZAMAWIAJ ĄCY. 

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., osoba do kontaktów: 
Adam Florczyk, ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (86) 215-28-02,               
fax (86) 216-54-36, e-mail: teir@mpec.lom.pl, www.mpec.lom.pl. 

1.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1.). 

1.3. Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak 
w pkt. 1.1.). 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

2.1. Opis. 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Realizacja prac projektowych i 
wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej 
w Łom ży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem b iomasy jako 
paliwa”  

2) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Na terenie 
miasta Łomża – Ciepłownia Miejska przy ul. Ciepłej 16 w Łomży. 

2.2. Nomenklatura: 

2.3. Wspólny słownik zamówień (CPV):, 45251200-3, 45111200-0, 45262410-8, 45262420-
1, 45262610-0, 45300000-0, 45331110-0, 45231110-9, 45310000-3, 71320000-7, 
71321200-6, 45350000-5, 451111000-8, 45233120-6  

2.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

2.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

2.6. Wielkość lub zakres zamówienia: zgodnie z SIWZ 

3. CZAS TRAWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

3.1. Wymagany termin wykonania usługi – do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM. 

4.1. Wymagane wadium: 500 000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych. 
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4.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 

1) W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek, ich posiadania. Zamawiający nie 
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

b) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania 
zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: 

- zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 
minimum 3 zamówienia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej dla 
obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nomin alnej minimum 10,0 
MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomas ą leśną, 
wyposa żony w instalacj ę odzysku ciepła ze spalin wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa,  

- zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 
minimum 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane ciepłowni lub 
elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 10,0 MW th, łącznie z kotłem 
wodnym lub parowym opalanym biomas ą leśną, wyposa żony w instalacj ę 
odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowan ia i podawania 
paliwa,  

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków wskazanego w pkt. 4.2. ppkt. 1b) 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje wystawione przez 
podmioty, na rzecz których oferent wykonał prace projektowe / roboty 
budowlane.  

c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania 
zamówienia, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował 
co najmniej: 

- kierownikiem robót bran ży sanitarnej  – musi posiadać uprawnienia zawodowe 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 
5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji i 
urządzeń cieplnych; 

- kierownikiem robót budowlanych  – musi posiadać uprawnienia zawodowe do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży 
konstrukcyjno-budowlanej; 

- kierownikiem robót bran ży elektrycznej i AKPiA  – musi posiadać uprawnienia 
zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót 
w branży instalacji elektrycznych i AKPiA. 
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- technologiem – musi posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej 
dwóch zadań projektowych i wykonawczych przedsięwzięć związanych z budową 
ciepłowni lub elektrociepłowni spalających w 100% biomasę. 

Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz mo że ustanowi ć 
koordynatora inwestycji spośród w/w kierowników lub technologa. Kierownik 
budowy winien mieć min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót 
budowlanych. Koordynator inwestycji winien mieć min. 2 letni staż jako 
koordynator realizacji projektów przy budowie kotłów wodnych lub parowych 
spalających w 100% biomasę. 

Kierownik budowy lub koordynator inwestycji z ramienia Wykonawcy, musi 
posiadać doświadczenie obejmujące swym zakresem minimum 2 zrealizowane 
roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 
MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą (zrębka leśna), 
wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa, 

W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji (z 
podaniem jego imienia i nazwiska) na zrealizowanych obiektach o mocy 
nominalnej minimum 5 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą 
(zrębka leśna), wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z 
układem magazynowania i podawania paliwa wraz z załączeniem poświadczenia 
inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych robót. 

W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w 
ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 
22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. zm.), 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, 
że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz poświadczenia 
o którym mowa powyżej. 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość 
wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 

- posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, w tym w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia 
na kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia 
milionów), 

2) Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty: 

a) Wykonawcy, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia lub który nie wykazał 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo:  

- 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 
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karny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),  

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997r. – Kodeks karny,  

- skarbowe, 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

c) Wykonawcy, jeżeli działającego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w ppkt 9.2.2; 

d) Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

e) Wykonawcy, 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 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1508 z późn. zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

f) Wykonawcy, 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, 
gdy wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

g) Wykonawcy, 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

h) Wykonawcy, 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 kryteria selekcji lub który 
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

i) Wykonawcy, 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; 

j) Wykonawcy, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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k) Wykonawcy, który brał czynny 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;  

l) Wykonawcy, 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; 

m) Wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

n) Wykonawcę, który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe łub wnioski o 
dopuszczenie do postępowania, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

o) Oferentów, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres 
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 

3) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach wymienionych w pkt. 10, przedłożonych – zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego – wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego.  

4) Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego – odrzuceniem jego 
oferty. 

4.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: (oryginał lub kserokopia, poświadczona 
przez oferenta za zgodność z oryginałem) 

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu: 

a) Potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i 
zawodowych, w zakresie wiedzy i doświadczenia: 

- Wykaz 3 prac projektowych oraz 3 robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, dla instalacji z kotłem wodnym lub 
parowym o mocy cieplnej min. 10,0 MW + odzysk ciepła ze spalin z 
wykorzystaniem biomasy jako paliwa (zrębka drzewna)  z podaniem daty i 
miejsca wykonania – Załącznik nr 4 do SIWZ.  

- Opis przedmiotu, którego dotyczyło wykonanie prac projektowych oraz robót 
budowlanych wraz z  dostarczeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te 
zostały wykonane w sposób należyty – referencje wystawione przez Inwestora 
instalacji biomasowych 

b) Potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i 
zawodowych, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:  

- Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, a w szczególności 
odpowiedzialnych za koordynowanie inwestycji, kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
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doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o 
podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do SIWZ.  

- Potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji 
na realizowanych (budowanych) obiektach biomasowych obejmujące swym 
zakresem minimum 2 zrealizowane roboty budowlane ciepłowni lub 
elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 MWth, opartej o kocioł wodny lub 
parowy opalany biomasą (zrębka leśna), wyposażony w instalację odzysku ciepła 
ze spalin wraz z układem magazynowania podawania paliwa poświadczenia 
inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych robót wraz z poświadczeniem 
inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych robót. 

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób przewidzianych do 
kierowania robotami i projektowania oraz zaświadczenie o wpisie do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, 

c) potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego posiadanego 
ubezpieczenia: 

- Opłacona polisa,  a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, iż 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości 
podanej w pkt. 9 ppkt. 9.1. 

2) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

a) Dowód wniesienia wadium, 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS), lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, o których mowa wyżej. W przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w 
odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum. 

c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli takie 
występują), 

d) Pełnomocnictwa podmiotów występujących wspólnie do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenia zamówienia i zawarciu umowy (jeżeli takie występuje), 

e) Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające brak 
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego, W przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do 
każdego uczestnika konsorcjum. 

f) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzające brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego. W przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do 
każdego uczestnika konsorcjum. 

g) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa wyżej w pkt. 
10.2.2, 10.2.5, 10.2.6 – składa odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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h) Dokument(y), o których mowa w pkt.10.2.2, 10.2.5, 10.2.6, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

i) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w punkcie 10.2.2, 10.2.5, 10.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

j) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

k) Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

l) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie obowiązani są 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) 
skutecznie udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, określające zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

m) Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy jakim 
dysponują Wykonawcy, ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i 
finansową. Kryterium dotyczące wiedzy i doświadczenia (pkt. 9.1.2) musi spełnić 
przynajmniej jeden z członków konsorcjum w całości. Ocena ta będzie 
dokonywana odrębnie w odniesieniu do prac projektowych i robót budowlanych. 

n) Oferta musi być podpisana w sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

o) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

p) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

q) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę" w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

r) W przypadku gdy Wykonawca zamierza realizować część zamówienia przy 
pomocy podwykonawców to obowiązany jest wskazać w treści oferty, którą część 
zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcy oraz wskazać firmy 
podwykonawców. 

s) Podwykonawcy wskazani przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania powierzonej części robót. 

t) Inne dokumenty: 

- Formularz ofertowy 
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- Kosztorys ofertowy- zawierający: 

• stawki roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do 
wyceny robót; 

• zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami 
jednostkowymi; 

Powyższy kosztorys  w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej ma charakter 
informacyjny i stanowić będzie podstawę do obliczenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania 
umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu 
fakturami częściowymi. Dostawy w kosztorysie nie mogą stanowić powyżej 50% 
kosztów realizacji zadania inwestycyjnego. 

- formularz cenowy – załącznik nr. 1A do SIWZ. 

- formularz technologiczny – załącznik nr. 1B do SIWZ. 

- harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający szczegółowy harmonogram 
dostaw urządzeń oraz prac projektowych i budowlanych. 

- opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - na 
wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w 
szczególności: 

• opis proponowanej technologii w nawiązaniu do załącznika nr 1B do 
SIWZ, 

• zestawienie głównych urządzeń, 

• schemat technologiczny i rysunki instalacji, 

• opis działania 

- dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z 
charakterystyką podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawności i mocy, osiągów, zakresów i producentów urządzeń, charakterystyka 
sprawności kotła w funkcji mocy cieplnej oraz wilgotności paliwa, charakterystykę 
mocy cieplnej ekonomizera w funkcji temperatury powrotnej wody sieciowej i 
wilgotności paliwa tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów serwisowych w 
okresie gwarancyjnym z podaniem: 

• terminu ich wykonywania (godzinowyodstęp pracy instalacji pomiędzy 
przeglądami) 

• zakresu wykonywanych czynności podczas przeglądów serwisowych 

- potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - załącznik nr 3 do SIWZ  

- oświadczenie – załącznik nr 7 do SIWZ 

- oświadczenie – załącznik nr 8 do SIWZ 

5. WYBÓR OFERTY 

5.1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, 
wyliczoną w oparciu o poniższe kryteria. 

5.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez 
Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz 
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn określonych w SIWZ. 

5.3. Zamawiający zastosował trzy kryteria oceny ofert: 

A – cena oferty, waga: 80 punktów 
B – sprawność kotła, waga: 12 punktów. 
C – termin realizacji, waga: 8 punktów. 
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Całkowita ocena oferty: 

T = A+B+C  

1) Cena brutto [zł] 

Wg kryterium A – cena oferty brutto, oferty oceniane będą w sposób następujący: 
Oceniana będzie cena ryczałtowa kompleksowej realizacji zamówienia. 
Punkty jakie otrzymają badane oferty policzone będą wg wzoru: 

A = Amin/Ai * 80 
gdzie: 
A - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena 
Amin  - cena brutto oferty z najniższą ceną [zł] 
Ai - cena brutto badanej oferty [zł] 

2) Sprawno ść kotła [%] 

B= [(S i – 84%) / (Smax - 84%)] x 12  
gdzie:  
B- liczba punktów za sprawność kotła (bez uwzględnienia układu odzysku ciepła) 
dla trzech stanów pracy: 

• Sa [%]  – sprawność kotła przy obciążeniu równym 30% obciążenia 
znamionowego,  

• Sb [%]  – sprawność kotła przy obciążeniu równym 50% obciążenia 
znamionowego, 

• Sc [%] – sprawność kotła przy obciążeniu równym 100% obciążenia 
znamionowego, 

Smax - najwyższa ofertowa gwarantowana sprawność kotła w %, przedstawiona 
jako iloraz:(Sa+Sb+Sc)/3. 

Si  - gwarantowana sprawność kotła z oferty badanej w % przedstawiona 
jako iloraz:(Sa+Sb+Sc)/3. 

Oferta ze sprawnością kotła 84% uzyska 0 pkt. 

 

3) Termin realizacji zamówienia [m-ce] 

C= [(18-T i) / (18 - Tmin )] x 8 

gdzie:  
C - liczba punktów za okres realizacji zamówienia 
Tmin - najkrótszy ofertowy okres realizacji zamówienia [m-ce] 
Ti - okres realizacji zamówienia oferty badanej [m-ce] 

Zamawiający dopuszcza przedział realizacji w zakresie od 12 do 18 m-cy  liczony od 
dnia podpisania umowy. 
Oferta z 18 miesięcznym okresem realizacji zamówienia otrzyma 0 pkt. Oferta z 
podanym terminem realizacji zamówienia poniżej 12 m-cy, będzie podstawiana do wzoru 
jako 12 miesięczny okres realizacji zamówienia. 

6. TRYBY. 

6.1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. W 
niniejszym postępowaniu nie będą miały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (publicznych (Dz.U. tj. z 2015, poz. 
2164). Do niniejszego postępowania mają zastosowanie Wytyczne w zakresie 
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kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 
7 lipca, znak: MIiR/IiŚ 2014-2020/26(2)/07/2017. 

6.2. Informacje administracyjne: 

1) Udzielanie dodatkowych wyjaśnień: do 13.07.2018r.  

2) Termin składania ofert: 18.07.2018 r. do godz. 1200. 

3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ustalonego wy żej terminu składania ofert.  

4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.07.2018r. do godz. 1215, w siedzibie 
Zamawiającego w Łomży, ul. Kopernika 9a. 


