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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

opracowana na podstawie Regulaminu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Łomży Sp. z o.o. w zakresie udzielania zamówień w ramach projektów dofinansowanych 
z POIiŚ 2014-2020 stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu MPEC w Łomży 

Sp. z o.o. nr 3 z dnia 23.02.2017 dostępnego na stronie internetowej www.mpec.lom.pl 
w trybie "Zasady Konkurencyjności". 

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 

 
1. Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9 A 18 – 400 Łomża (86) 
216-54-31 do 35, faks: (86) 216-54-36; e-mail: teir@mpec.lom.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia swoich ofert w rozumieniu art. 66 § 1 Kc 
na niżej określonych zasadach. Niniejsze postępowanie toczyć się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego w formie przetargu pisemnego, o którym mowa w art. 701 – 705 kc. Do niniejszego 
postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 t.j.). 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 2017r., znak: MIiR/IiŚ 
2014-2020/26(2)/07/2017. 

3. Przedmiot zamówienia  
3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. 

„Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy 
jako paliwa.”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
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.. 

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji wyżej wymienionej 
Inwestycji w szczególności w zakresie zarządzania projektem, nadzoru nad realizacją i rozliczenia 
Umowy oraz wsparcia przy rozliczeniu Umowy o dofinansowanie 

3.3. Użyte w niniejszej SIWZ określenie „Projekt” lub „Przedsięwzięcie” lub „Inwestycji” należy przez to 
rozumieć przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł 
wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”, współfinansowanej ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 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. 

3.4. Wspólny słownik zamówień CPV: 
a) 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi, 
b) 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 
c) 71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym, 
d) 71540000-5 Usługi zarządzania budową, 
e) 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
f) 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
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3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ – 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

3.6. Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe dla Inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj pn. 
„Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy 
jako paliwa.”, którego otwarcie nastąpi po dniu składania ofert na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu. 
Okres realizacji w/w zadania wynosić będzie od 12 do 18 m-cy od dnia podpisania umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą.  

3.7. Oferent w składanej ofercie przedstawi kalkulację kosztów w odniesieniu do jednego pełnego miesiąca z 
uwzględnieniem okresu gwarancyjnego wynoszącego 36 m-cy od podpisania protokołu odbioru 
końcowego z Wykonawcą.  

3.8. Zapłata za wykonana usługę będzie odbywała się według klucza stanowiącego iloczyn stawki 
miesięcznej podanej w formularzu ofertowym i ilości przepracowanych miesięcy plus w ostatnim 
miesiącu stosunek daty odbioru raportu końcowego do 30 (uśrednionej liczby dni w miesiącu) razy 
stawka miesięczna. 

4. Oferty częściowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Wymagane terminy realizacji zamówienia. 
6.1. Okres realizacji zamówienia obejmuje czas 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.”  

6.2. Zawarcie umowy na realizację prac projektowych i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. 
„Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy 
jako paliwa.” planowane jest w III kwartale 2018r., a oddanie nowego układu biomasowego do 
eksploatacji winno nastąpić maksymalnie 18 miesięcy od daty zwarcia umowy. W ramach umowy 
przewiduje się 36 miesięczny okres gwarancji jakości na urządzenia i instalację od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

6.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymania całego składu członków Zespołu przewidzianego do 
realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji Inwestycji 
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Na dalszym etapie realizacji umowy 
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy utrzymania całego składu członków Zespołu, a 
jedynie utrzymania go w takim zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania wszystkich 
obowiązków umownych (dalszy etap to okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego do daty 
zakończenia okresu gwarancji jakości na urządzenia i instalację). 

7. Warunki udziału w postępowaniu 
7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 

7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wymienionych w pkt 7.2.  
7.1.2. 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, 
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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. 

7.1.3. 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 MWth, 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 MWth, 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: 
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 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. 

7.1.4. 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); 

7.2. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

7.2.1. wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia lub który nie wykazał spełniania 
warunków udziału w postępowaniu; 

7.2.2. 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. 
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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); 

7.2.3. 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. 7.2.2; 

7.2.4. 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; 

7.2.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

7.2.6. 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; 

7.2.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.2.8. 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; 

7.2.9. 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.); 

7.2.10. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

7.2.11. 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; 

7.2.12. 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); 

7.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
7.4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

7.4.1. w przypadkach, o których mowa w pkt. 7.2.2) lit. a-c i pkt. 7.2.3), gdy osoba, o której mowa w tych 
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 7.2.2) lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 
lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
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7.4.2. w przypadkach, o których mowa: 
a) w pkt 7.2.2) lit. d i pkt 7.2.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w pkt 7.2.2), 
 

b) w pkt 7.2.4), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

7.4.3. w przypadkach, o których mowa w pkt 7.2.7), 7.2.9), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

7.4.4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.10), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7.4.5. w przypadku, o którym mowa w pkt 7.2.11), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

7.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.2.2). i 7.2.3) oraz 7.2.5)-7.2.9) a także 
7.2.13) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na  
podstawie pkt. 7.5. 

7.7. W przypadkach, o których mowa w pkt 7.2.8), przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia 
temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

7.8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
7.9. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 
7.10. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 7.9, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

7.11. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach wymienionych w pkt. 8, przedłożonych – zgodnie z żądaniem Zamawiającego – wraz z 
ofertą lub na wezwanie Zamawiającego.  

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

8. 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) 

8.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu: 
8.1.1. Wypełniony przez oferenta formularz ofertowy, 
8.1.2. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, w 

zakresie wiedzy i doświadczenia: 
8.1.3. Wykaz wykonanych usług polegających na 

a) 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, 

b) 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 
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przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą 
(NFOŚiGW). 

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

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

b) 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. 7.1. 

8.1.5. potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego posiadanego ubezpieczenia: 
a) 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. 

8.2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

8.2.1. Dowód wniesienia wadium, 

8.2.2. 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. 

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

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

8.2.5. 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. 

8.2.6. 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. 

8.2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa wyżej w pkt. 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6 – składa 
odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.2.8. Dokument(y), o których mowa w pkt.8.2.2, 8.2.5, 8.2.6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.9. 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 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

8.2.10. 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. 

8.2.11. 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. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
9.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
9.2. 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, 

9.3. 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. 7.1.2) musi spełnić przynajmniej jeden z członków konsorcjum w całości.  

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

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

9.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcą 

10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie. Jeżeli są one przekazane za pomocą faksu lub 
elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana będzie potwierdzić niezwłocznie fakt ich 
otrzymania. 

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w terminie określonym w SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie 
później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.  

10.3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej bez ujawniania 
źródła zapytania. 

10.4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający niezwłocznie 
zamieści na stronie internetowej. 

10.5. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 
10.6. Osoby, które wykonały SIWZ oraz są upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

10.6.1. sprawy techniczno-technologiczne dot. obiektu istniejącego Ciepłowni Miejskiej w Łomży i obiektu 
projektowanego – mgr inż. Andrzej Wojtaszek – Kierownik Ciepłowni Miejskiej w Łomży ul. Ciepła 
16, tel. 695 399 452, e-mail: a.wojtaszek@mpec.lom.pl, 

10.6.2. sprawy techniczno-technologiczne dot. obiektu istniejącego Ciepłowni Miejskiej w Łomży i obiektu 
projektowanego – mgr inż. Janusz Kiszko – Mistrz zmianowy w Ciepłowni Miejskiej w Łomży ul. 
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Ciepła 16, tel. 691 754 300, e-mail: j.kiszko@mpec.lom.pl, 
10.6.3. sprawy techniczne dot. spraw elektrycznych, akpia, przesyłu danych, dot. obiektu istniejącego 

Ciepłowni Miejskiej w Łomży i obiektu projektowanego – mgr inż. Andrzej Nieciecki – Z-ca 
Kierownika Ciepłowni Miejskiej w Łomży ul. Ciepła 16, tel. 693 819 683, e-mail: 
a.nieciecki@mpec.lom.pl, 

10.6.4. sprawy formalne dot. SIWZ; - mgr inż. Adam Florczyk – Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, 
Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 16, w godz. 700 - 1500, tel. 504 769 957, e-mail: 
a.florczyk@mpec.lom.pl, 

10.6.5. sprawy dotyczące ochrony środowiska; mgr inż. Danuta Fronczek – Kierownik Działu Ochrony 
Środowiska, Prokurent, tel. 504 769 798; e-mail: d.fronczek@mpec.lom.pl. 

10.6.6. sprawy techniczne, formalne; inż. Andrzej Śliwowski – inspektor ds. ciepłownictwa, Biurowiec 
MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 14, w godz.700 - 1500, tel. 504-769-932; e-mail: 
a.sliwowski@mpec.lom.pl  

10.6.7. koordynacja, sprawy techniczne i formalne, mgr inż. Wojciech Ławski - Z-ca Kierownika Działu 
Inwestycji i Rozwoju, Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 14, w godz. 700 - 1500, tel. 502-
551-827, fax. (86) 216-54-36; e-mail: w.lawski@mpec.lom.pl 

11. Wadium 
11.1. Ustala się wadium w wysokości 15 000 złotych, (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 
11.2. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form: 

11.2.1. w pieniądzu przelewem na konto w ALIOR BANK SA I Oddział w Łomży Nr 82 2490 0005 0000 
4530 2566 5485, 

11.2.2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
11.2.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

11.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie poręczenia lub 
gwarancji, dołączone w oryginałach do oferty uznaje się za wniesione w terminie. 

11.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia uznaje się termin 
uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto 
Zamawiającego). 

11.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 
beneficjentem gwarancji ma być Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy Gwarantem a 
Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa 
Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo). 

11.6. Termin ważności gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi 
zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą. 

11.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 
11.7.1. upłynął termin związania ofertą, 
11.7.2. zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej 

umowy, 
11.7.3. Zamawiający nie wybrał żadnej oferty lub unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, 
11.7.4. taki wniosek złożył oferent, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
11.7.5. taki wniosek złożył oferent, którego oferta została odrzucona. 

11.8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie określonej w pkt. 12.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego. 

11.9. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą, może zostać - na wniosek Wykonawcy - zaliczone przez Zamawiającego na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub 
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11.11. Wykonawca, który nie wniósł wadium w terminie lub nie wniósł w wymaganej wysokości lub 
dopuszczonej SIWZ formie, zostanie z postępowania wykluczony. 
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11.12. Wadium Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia (konsorcjum) może 
być wniesione przez któregokolwiek z członków konsorcjum lub przez kilku uczestników łącznie. 

11.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

12. Termin związania ofertą 
12.1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. 
12.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 
12.4. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium, 
12.5. 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 następuje po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13. Opis sposobu przygotowania oferty 
13.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 
13.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
13.3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  
13.4. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być oprócz adnotacji „za zgodność z 

oryginałem” (lub „za zgodność”) opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy lub podpisem umożliwiającym identyfikację osoby podpisującej, oraz datą. 
Wszystkie inne dokumenty będące oryginałami muszą zawierać pieczątkę nagłówkową firmy oraz 
podpis i pieczątkę imienną osoby (lub były podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby 
podpisującej), upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń lub 
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

13.5. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a dokumenty załączane do oferty 
ułożone zgodnie z ich numeracją podaną w formularzu oferty. 

13.6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
13.7. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
13.8. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcja) winna spełniać n/w wymagania: 

13.8.1. Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 
występowania w imieniu grupy Wykonawców, z którego mają wynikać informacje podane w pkt. 9. 

13.8.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

13.9. Zakazuje się zmian treści oferty w stosunku do wymagań załączonych wzorów dokumentów i treści 
SIWZ. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

13.10. Zamawiający informuje, iż wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne za 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których, nie później niż w terminie ich składania, Wykonawca 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie winno być 
opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2018 r. poz. 419)”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania. 

13.11. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski z poświadczeniem przez przysięgłego tłumacza. 

13.12. Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Wartość 
określona w ofercie musi gwarantować kompleksową realizację usług objętych przetargiem.  
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13.13. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa 
Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” 
wyniesie od 12 do 18 miesięcy. W związku z tym Oferent w formularzu ofertowym przedstawi cenę za 
każdy miesiąc pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 

13.14. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
13.15. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 
13.16. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą lub kurierem, to dla celów dowodowych 

Wykonawca powinien dysponować dokumentem potwierdzającym termin obioru oferty przez 
Zamawiającego. Za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty 
przez Zamawiającego. 

13.17. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13.18. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ – Załącznik Nr 1. 
13.19. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, bądź 

przesłać na adres Zamawiającego.  
13.20. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres siedziby Zamawiającego oraz 

oznakowana następująco: 
„Oferta na 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.” 
“Nie otwierać przed dniem i godziną otwarcia ofert”. 

13.21. Koperta wewnętrzna winna być oznakowana następująco: 
„Oferta na 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”. 
Koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem oferenta. 

14. Miejsce oraz termin składania wniosków i ofert oraz otwarcia ofert. 
14.1. Uzyskanie dodatkowych wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępne będzie 

do 09.08.2018r. 
14.2. Oferty należy składać do dnia 13.08.2018r. do godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać na 

adres Zamawiającego. 
14.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.08.2018r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego. 
14.4. Oferty wysłane pocztą należy nadać z wyprzedzeniem - na ryzyko Wykonawcy, aby mogły one być 

doręczone najpóźniej w terminie określonym wyżej. 
14.5. Oferty złożone po terminie, bez otwierania zostaną zwrócone wykonawcy. Zmiany albo wycofanie 

oferty może zostać dokonana przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach 
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Tak oznakowane koperty zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

14.6. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i zamieszczenie na 
zewnętrznej kopercie napisu „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta, koperty wewnętrzne takich 
ofert nie będą otwierane. 

14.7. Otwarcie ofert jest jawne. 
14.8. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje nazwę oferenta oraz jego adres, a także informacje 

dotyczące ceny zawarte w ofertach. 
14.9. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie oferentom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. 
Zamawiający w toku dokonywania ocen ofert, zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez oferenta 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. 
15. Sposób obliczania ceny oferty 

15.1. Zamawiający wymaga określenia całości kosztów dla pełnego zakresu objętego zamówieniem i 
podania ceny ryczałtowej. 
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15.2. Podstawą określenia ceny realizacji zamówienia jest przedstawiona przez Zamawiającego 
dokumentacja techniczna, SIWZ, wzór umowy, zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.  

15.3. Cena brutto wpisana w formularzu ofertowym będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 
15.4. Cena musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca realizując zamówienie w sposób 

uwzględniający pełen zakres obowiązków wykonawcy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące 
jego prawidłowemu wykonaniu, w tym w szczególności: 

15.4.1. koszty ogólne, koszty pośrednie, zysk; 
15.4.2. koszty utrzymania biura Inżyniera Kontraktu na obszarze realizacji robót budowlanych 

objętych nadzorem; 
15.4.3. koszty diet pracowniczych; 
15.4.4. koszty dojazdu, podatków, opłat i innych czynników; 
15.4.5. koszty ubezpieczenia; 
15.4.6. koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków; 
15.4.7. koszty związane z wykonywaniem czynności nadzoru w trakcie okresu gwarancji jakości robót 

budowlanych objętych nadzorem (36 miesięcy), w tym koszty związane z pozostawaniem Zespołu 
Kluczowych Ekspertów do dyspozycji Zamawiającego w zakresie powyższych czynności w 
rzeczonym okresie. 

15.5. 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 usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15.6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. 
z dokładnością do 1 grosza. 

15.7. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia przeszacowania wynagrodzenia 
podanego przez Wykonawcę, jako ceny ofertowej 

15.8. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

15.9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający: 
15.9.1. poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe; 
15.9.2. poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 
15.9.3. wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez niego wymaganiami lub 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który 
nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami 
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

16. Kryteria wyboru i oceny oferty 
16.1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną w 

oparciu o poniższe kryteria. 
16.2. 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. 

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

Całkowita ocena oferty: 
T = A+B 

16.3.1. Cena oferty [A] 
Wg kryterium A – cena oferty brutto, oferty oceniane będą w sposób następujący: 
Oceniana będzie cena ryczałtowa kompleksowej realizacji zamówienia. 
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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] 
 

16.3.2. 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. 

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

16.5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilość punktów, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

16.6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

16.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 

16.7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty;  

16.7.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
16.7.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
16.7.4. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których 

mowa w pkt 17.7.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

16.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
16.8.1. jest niezgodna z prawem; 
16.8.2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
16.8.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie 

uczciwej konkurencji; 
16.8.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
16.8.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 
16.8.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
16.8.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

16.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania żadnej oferty i bez 
podawania przyczyn. 

16.10. Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegają negocjacjom. 
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16.11. Przyjęcie niniejszych postanowień Umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 
16.12. Akceptacja treści Umowy nastąpi przez złożenie oświadczenia wykonawcy w Formularzu Ofertowym. 
16.13. Wykonawca podpisze Umowę w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, po 

ogłoszeniu wyników postępowania. 
16.14. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.  
16.15. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, którym jest Konsorcjum, Zamawiający może żądać - 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia - przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

17. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących oferentom 
17.1. Oferentom przysługuje zażalenie na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyłącznie 

wyboru oferty najkorzystniejszej. 
17.2. Zażalenie przysługuje w terminie 4 dni roboczych od dnia doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty. 
17.3. W zażaleniu Oferent winien wskazać okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły mieć istotne 

znaczenie dla wyboru oferty. 
17.4. Zamawiający rozpatruje zażalenie w terminie 4 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 
17.5. Dla rozpatrzenia zażalenia Zamawiający powołuje komisję odwoławczą w składzie sześcioosobowym. 
17.6. W skład komisji wchodzi Przewodniczący Komisji Przetargowej. Inni członkowie Komisji Przetargowej 

mogą być powołani do Komisji Odwoławczej, jeżeli zażalenie nie jest związane z osobą tego członka 
lub nie dotyczą czynności przez niego podejmowanych w ramach przetargu. W przypadku, gdy 
zażalenie dotyczy osoby Przewodniczącego Komisji Przetargowej lub czynności przez niego dokonanej 
w ramach przetargu, Zamawiający wyklucza go z Komisji Odwoławczej powołując na jego miejsce 
Wiceprzewodniczącego Komisji Przetargowej. 

17.7. Po rozpatrzeniu zażalenia Zamawiający: 
17.7.1. zażalenie oddala, jeżeli nie znalazła podstaw do jego uwzględnienia, 
17.7.2. zażalenie odrzuca, jeżeli było wniesione po terminie, 
17.7.3. uwzględnia zażalenie, co jest jednoznaczne z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem 

czynności oceny ofert. 
17.8. Rozstrzygnięcie Zamawiającego jest ostateczne i nie służy na nie żaden środek odwoławczy. 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
18.1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca, wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zwanej dalej „zabezpieczeniem” w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy w 
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). Wartość zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy należy zaokrąglić do pełnych złotych. 

18.2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy,  

18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
18.3.1. w pieniądzu przelewem na konto w ALIOR BANK SA I Oddział w Łomży Nr 82 2490 0005 0000 

4530 2566 5485, 
18.3.2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
18.3.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych 
18.3.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

innych formach niż ustalone w pkt. 18.3.1-18.3.3. 
18.3.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt. 18.3  
18.4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

18.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych 
beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem a 
Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji bankowej 
winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę 
kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 
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Termin obowiązywania gwarancji bankowej nie może być krótszy niż terminy zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

18.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach 
ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta 
pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i 
bezwarunkową. W treści gwarancji ubezpieczeniowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący 
Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia na 
zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 

18.7. Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy                                       – Załącznik Nr 1. 
2. Opis przedmiotu zamówienia                                                           – Załącznik Nr 2. 
3. Wykaz kadry technicznej Oferenta odpowiedzialnej za realizację zamówienia – Załącznik Nr 3. 
4. Wykaz zrealizowanych usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu              – Załącznik Nr 4 
5. Umowa – projekt         – Załącznik Nr 5. 

 
 

 


