
 

 

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 
PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z 

odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej 

 
Oznaczenie sprawy 
TEIR/PU/11/2018 

 Łomża, dnia 31.07.2018r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. ZAMAWIAJĄCY. 
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: wykonanie usługi Inżyniera 

Kontraktu w ramach realizacji Inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w 
Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy 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):, 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.24.00.00-2, 

71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.00.00.00-8, 71.30.00.00-1, 71.35.00.00-6, 
71.35.60.00-8, 71.35.62.00-0, 71321200-6, 71.50.00.00-3, 71.52.00.00-9, 

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 – od dnia zawarcia umowy, do daty zakończenia 

okresu gwarancji jakości na urządzenia i instalację udzielonej przez Wykonawcę 
zamówienia w ramach umowy na realizację prac projektowych i wykonania robót 
budowlanych  dla inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł 
wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”. 



 

 

4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM. 
4.1. Wymagane wadium: 15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych. 
4.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 
1) Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wymienionych w pkt 4.3.  
2) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, 

dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: 
a) zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Pomocy 

Technicznej lub Inżyniera Kontraktu o wartości inwestycji min 20 000 000 zł dla 
przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera 
Kontraktu wykonawca świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy 
o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z 
Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW). 

b) zrealizowali w sposób należyty, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
– minimum jedno zamówienie obejmujące usługę polegającą na pełnieniu funkcji 
Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego/Inwestora 
Zastępczego) dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 
nominalnej minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany 
biomasą (biomasa leśna), wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, 

Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie, o którym mowa w punktach a) oraz b) 
powyżej zostało wykazane przez Wykonawcę w ramach jednego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, dla którego świadczył on wyżej wymienione usługi. 
Zamawiający uzna tylko budowy/zadania/kontrakty, które zostały zakończone i 
odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć  
podpisanie protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu przez 
zleceniodawcę. 

3) 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 
Zespołem Kluczowych Ekspertów, który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług, 
w skład którego wchodzić będą następujące osoby: 
a) Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) posiadający: 

 Wykształcenie wyższe techniczne. 
 Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 
kierowniczym, związanym z zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi. 

 Szczególne doświadczenie zawodowe: kierował zespołem w ramach 
świadczenia usług Inżyniera Kontraktu dla przynajmniej jednego zadania 
inwestycyjnego, polegającego na budowie ciepłowni lub elektrociepłowni, o 
nominalnej mocy cieplnej minimum 5 MWt. 

b) Technologiem posiadającym: 
 Wykształcenie wyższe techniczne – mechaniczne, mechaniczno-energetyczne, 

cieplno-mechaniczne lub podobne.  
 Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 

związane z projektowaniem, nadzorem nad budową i budową ciepłowni lub 
elektrociepłowni spalających w 100% biomasę. 



 

 

 Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako technolog po stronie 
projektanta, inżyniera kontraktu lub wykonawcy robót w realizacji co najmniej 
jednym zadaniu inwestycyjnym związanym z budową ciepłowni lub 
elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MW th, opartej o kocioł wodny 
lub parowy opalany biomasą (biomasa leśna), wyposażony wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa, 

c) Inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym: 
 Uprawnienia: zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno budowlanej. 
 Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie 

zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru lub kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. 

d) Inspektorem nadzoru branży elektrycznej i AKPiA posiadającym: 
 Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 

 Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie 
zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru lub kierownika budowy lub robót w branży elektrycznej lub 
elektroenergetycznej.  

 Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista z branży 
elektrycznej i AKPiA  po stronie projektanta, inżyniera kontraktu lub wykonawcy 
robót w realizacji co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym związanym z 
budową ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MW th, 
opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą (biomasa leśna) wraz z 
układem magazynowania i podawania paliwa, 

e) Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym: 
 Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie 
zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru lub kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej.  

f) Specjalistą ds. Rozliczeń– posiadającym: 
 Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. 
 Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe 

w rozliczaniu robót budowlano-montażowych i sporządzaniu raportów 
finansowych z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista ds. 
ekonomicznych w co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o wartości co najmniej 
20.000.000 PLN (netto – bez podatku VAT), przy czym świadczył on usługi 
związane z rozliczeniem kontraktów na roboty budowlane oraz umowy o 
dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z 
Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW). 

Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę kilku funkcji z 
wymienionych wyżej. 
W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w 
ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.) 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.).  
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego muszą być wpisani na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do 
właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu zawodowego. 
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. 
Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego odpowiadające wymaganiom, ustawy  do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie uznaje się te dokumenty jako 
obowiązujące. 
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia, które uznane zostały na 
podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65). 
Osoby wchodzące w skład Zespołu Kluczowych Ekspertów muszą biegle władać 
językiem polskim. W przypadku, gdy osoba wchodząca w skład personelu nie 
posiada umiejętności posługiwania się biegle językiem polskim, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres 
realizacji umowy. Tłumacz powinien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym 
tłumaczeniu zagadnień technicznych oraz zagadnień ekonomicznych i prawnych, w 
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie wymaga utrzymywania pełnego Zespołu Kluczowych Ekspertów w 
okresie gwarancji jakości, a jedynie wymagane jest utrzymanie Kierownika Zespołu 
Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie gotowości pozostałych członków Zespołu w 
takim zakresie, który zdaniem Wykonawcy Usługi Inżyniera Kontraktu zagwarantuje 
prawidłową realizację Umowy w okresie gwarancji jakości. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wyrażającej się posiadaniem przez Inżyniera 
Kontraktu: 
a) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia z zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia 
(OC delikt i OC kontraktowe) na kwotę minimum 500.000 zł (słownie złotych: 
pięćset tysięcy), (w przypadku kwot w walutach obcych liczonej według średniego 
kursu NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania); 

4.3. Zamawiający wykluczy z postępowania: 
1) wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia lub który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) 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 1997r. - Kodeks karny (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263); 

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 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 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 pkt. 2); 

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 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; 

9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703  z późn. zm.); 

10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798), 
złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. 
U. z 2017  poz. 1508.) 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 
późniejszymi zmianami); 



 

 

4.4. 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) wypełniony przez oferenta formularz ofertowy, 
b) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i 

zawodowych, w zakresie wiedzy i doświadczenia: 
c) wykaz wykonanych usług polegających na 
 pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru 

inwestorskiego)/Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia polegającego na 
wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla obiektu ciepłowni 
lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł 
wodny lub parowy opalany biomasą (biomasa leśna) wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa, 

 pełnienia funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu o wartości 
inwestycji min 20 000 000 zł dla przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy 
Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca świadczył usługi doradcze 
związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało 
zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW). 

 opis przedmiotu, którego dotyczyły wykonane usługi wraz z dostarczeniem 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty 
– referencje wystawione przez Inwestora instalacji. 

d) 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 świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
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. 

 dokumenty potwierdzające wykształcenie zawodowe i uprawnienia budowlane 
osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zaświadczenie o 
wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 przedstawione dokumenty (referencje) mają potwierdzić posiadanie przez osoby 
wchodzące w skład Zespołu Kluczowych Ekspertów szczegółowego 
doświadczenia zawodowego opisanego w pkt. 4.2. 

e) 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 co 
najmniej 500.000 zł ważną na dzień składania ofert. 

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. b), 
e), f) – składa odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania. 

h) dokument(y), o których mowa w pkt. b), e), f) 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 b), e), f), 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) 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. 

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 dwa kryteria oceny ofert: 
A – cena oferty, waga: 88 punktów 
B – doświadczenie personelu, waga: 12 punktów. 



 

 

Całkowita ocena oferty: 
T = A+B 

1) Cena oferty [A] 
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 * 88 
gdzie: 
A - ilość pkt. badanej oferty wg. kryterium cena, 
Amin       - cena brutto oferty z najniższą ceną [zł], 
Ai - cena brutto badanej oferty [zł] 
 

2) Doświadczenie personelu [B] 
W przypadku kryterium „Doświadczenie personelu” ocenie podlega doświadczenie 
następujących wybranych Kluczowych Ekspertów wykazane jako "szczegółowe 
doświadczenie zawodowe": 
 Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent - pkt. 7.1.3.a); 
 Technolog – pkt. 7.1.3.b); 
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej i AKPiA - pkt. 7.1.3.d); 
 Specjalista ds. Rozliczeń (Ekspert 6) – pkt. 7.1.3.e); 
Ocena doświadczenia każdego z wymienionych wyżej Kluczowych Ekspertów Inżyniera 
Kontraktu dokonywana będzie poprzez przyznanie punktów za doświadczenie zgodnie z 
poniższym schematem: 

 wykazanie 1 (jednego) zadania spełniającego warunki Zamawiającego - 0 pkt. 
 wykazanie 2 (dwóch)  zadań spełniających warunki Zamawiającego – 1 pkt. 
 wykazanie 3 (trzech) zadań spełniających warunki Zamawiającego – 2 pkt. 
 wykazanie powyżej 3 (trzech) zadań spełniających warunki Zamawiającego – 3 

pkt. 
W ramach kryterium „Doświadczenie personelu” wykonawcy może zostać przyznane 
łącznie nie więcej niż 12 pkt. 

5.4. Uzyskane z poszczególnych wyliczeń ilości punktów zostaną ustalane z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

6. TRYBY. 
1.2. 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 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów w 
dniu 7 lipca, znak: MIiR/IiŚ 2014-2020/26(2)/07/2017. 

1.3. Informacje administracyjne: 

1) Udzielanie dodatkowych wyjaśnień: do 09.08.2018 r. 
2) Termin składania ofert: 13.08.2018 r. do godz. 1230. 
3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ustalonego wyżej terminu składania ofert. 

4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 13.08.2018 r. do godz. 1300, w siedzibie 
Zamawiającego w Łomży, ul. Kopernika 9a, pokój nr 18. 


