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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
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. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania 
przepisy Ustawy z dnia 11 września  2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. 
poz.2019 z póź. zmianami w 2020 r. poz. 288, 1492,1517, 2275). 

3. Przedmiot zamówienia 

      Przedmiotem  zamówienia jest  dostawa  jednego dwufunkcyjnego ( co., cwu. ) węzła cieplnego   
      o mocy po stronie co. 527,9 kW, o mocy po stronie cwu.  223,4 kW do zamontowania w obecnie  
      realizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową PERSPEKTYWA budynku mieszkalnym  wielo- 
      rodzinnym przy ul. Zawadzkiej 63 w Łomży. 

4. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.1. Dostawa loco magazyn Zamawiającego - ul. Ciepła 16 w Łomży lub loco miejsce zamonto-
wania – rejon ul. Zawadzka 63 (miejsce zostanie ustalone przed dostawą). 

4.2. Węzeł winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11lipca 
2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 
ciśnieniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 211), posiadać i być oznaczony Certyfikatem Europej-
skim CE. 

4.3. Węzeł winien być wykonany na konstrukcji umożliwiającej podział węzła na moduły, co          
zapewni bezkolizyjny transport węzła do pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany bez 
konieczności demontażu i spawania konstrukcji. Konstrukcja (podstawa) węzła ma być             
wykonana z elementów ocynkowanych oraz wyposażona w możliwość regulacji jej wysoko-
ści (zakres regulacji wysokości - 0÷10cm). Konstrukcja węzła winna być wykonana zgodnie 
z rys. (rzut pomieszczenia węzła). 

4.4. Koszt i ryzyko uszkodzenia przedmiotu zamówienia do czasu odbioru ponosi Dostawca. 
4.5. Dostawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji zarówno na węzły cieplne  oraz 

dostarczy dokumentację techniczno-ruchową. Gwarancja rozpocznie swój bieg od daty za-
montowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

5. Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6. Termin realizacji zamówienia. 

Wymagany termin wykonania dostawy – do 30.05.2021r. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

7.1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

7.2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty: 

1) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wyko-
nanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) oferentów w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
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3) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego po-
stępowania. 
 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia speł-
nienia warunków udziału w postępowaniu: (oryginał lub kserokopia, poświadczona przez ofe-
renta za zgodność z oryginałem), 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi-
dencji działalności gospodarczej, 

9. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 
a) sprawy formalne; mgr inż. Adam Florczyk – Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju,                

Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 3, w godz. 700 - 1500, tel. (86) 215-28-02;               
fax. (86) 216-54-36; e-mail: a.florczyk@mpec.lom.pl, 

b) sprawy techniczne związanie z rozwiązaniami projektowymi i zamiennymi; mgr inż. Artur 
Klimaszewski – projektant, Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 11, w godz.               
700 - 1500, tel. (86) 216-28-07; fax. (86) 216-54-36; e-mail: a.klimaszewski@mpec.lom.pl. 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

11. Opis przygotowania oferty 
11.1. W ofercie należy podać: 

1) cenę za wszystkie urządzenia wchodzące w skład  węzła  wg załączonego zestawienia (za-
łącznik nr 3D do SIWZ) wraz z wykonaną izolacją termiczną, 

2) cenę za kpl., główny licznik energii cieplnej (przelicznik wskazujący, czujniki temp, ultradź-
więkowy przetwornik przepływu) . 

11.2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 
11.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
11.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do             

reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
11.5. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
11.6. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą                

solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
11.7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki 

muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 
11.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby                 

podpisującej ofertę. 
11.9. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Wartość 

oferty musi gwarantować kompleksową realizację dostaw objętych przetargiem umożliwiają-
cych wykonanie zadania. 

11.10. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
11.11. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ – Załącznik Nr 1. 
11.12. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, bądź 

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

oznakowana następująco: 
“Dostawa jednego  kompaktowego dwufunkcyjnego  (co., cwu.) węzła cieplnego ”. 
“Nie otwierać przed dniem i godziną otwarcia ofert”. 

11.14. Koperta wewnętrzna winna być oznakowana następująco: 
“Oferta na dostawę jednego  kompaktowego dwufunkcyjnego  (co., cwu.) węzła ciepl-
nego .”, oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta 

12. Miejsce oraz termin składania ofert oraz otwarcia ofert. 
12.1. Oferty należy składać do dnia 03.03.2021r. do godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, lub 

przesłać na adres Zamawiającego. 
12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.03.2021r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiają-

cego. 
 

13. Wybór oferty. 
13.1. Porównując cenę złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę netto. 
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13.2. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Dostawcę, który zaoferuje najniższą cenę.  
13.3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Dostawców                     

niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzu-
cone przez Zamawiającego. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania żadnej ofer-
ty i bez podawania przyczyn. 

13.5. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów. 
13.6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym 

umowy w terminie do 7 dni o treści odpowiadającej projektowi umowy, który stanowi załącz-
nik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

Załączniki:  
1. Formularz ofertowy  – Załącznik Nr 1. 
2. Projekt umowy   – Załącznik Nr 2. 
3. Dokumentacja techniczna – Załączniki Nr 3A,3B,3C,3D. 
 
 
 
 
 
Łomża, dnia 09.02.2021r. 


