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Łomża, dnia 05.03.2021r. 

ZAPYTANIE O CENĘ  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Kopernika 
9a, pow. łomżyński, tel. 86 215-28-02, 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 2019, poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami). 

3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowej 
żelbetowej komory ciepłowniczej na trasie projektowanej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej w 
obszarze  przylegającym do ul. Rycerskiej i Księcia Stanisława w Łomży, wraz z instalacją 
wentylacyjną (studnia nawiewna i wywiewna) oraz pozostałymi niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi w wymiarze gabarytowym komory. 

4. Warunki realizacji zamówienia: 

4.1. Na wykonany przedmiot zamówienia wymagana będzie gwarancja na okres  60-miesięcy. 
4.2. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do zapytania). 
4.3. Realizacja robót ze względu na prowadzenie robót sanitarnych w zakresie budowy sieci 

ciepłowniczej, powinna przebiegać w dwóch etapach, tj: 
a) wykonanie płyty dennej i ścian komory wraz z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową - I  
    etap, 
b) wykonanie płyty stropowej z osadzeniem włazów i izolacją przeciwwodną - II etap (po  
    wykonaniu rurociągów technologicznych sieci ciepłowniczej wewnątrz komory) oraz   
    pozostałych elementów w obrębie komory.  

4.4. Budowa komory cieplnej realizowana będzie w terenie zurbanizowanym (czynne osiedla 
mieszkaniowe), dlatego też Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien umiejętnie stosować 
sprzęt ciężki, aby nie doszło do uszkodzenia terenów utwardzonych, położonych w pobliżu 
prowadzonych robót.  

4.5. Wykonawca winien dokonać bilansu mas ziemnych urobku z wykopów przy budowie nowej  
       komory cieplnej. Pozostający nadmiar ziemi Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez  
       Zamawiającego. 
4.6. Odpady wymagające utylizacji, należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt  
       utylizacji pokrywa Wykonawca robót. 
4.7. Wykonawca dokona wstępnej selekcji i kwalifikacji odpadów powstałych w trakcie realizacji  
       robót i przekaże je odpowiednim firmom zajmującym się zagospodarowaniem odpadów. Koszty  
       selekcji, załadunku, transportu i opłat za zdeponowanie pokrywa Wykonawca robót. 
4.8. Na odpady powstałe w trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy karty przekazania  
       odpadów oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich odbioru i  
       wykorzystywania. 
4.9. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, dlatego też w wycenie  
       wykonania robót montażowych należy uwzględnić agregaty spalinowe prądotwórcze lub  
       spawalnicze. 
4.10.Teren zajmowany pod realizację zadania powinien uwzględniać również powierzchnię  
        przeznaczoną do składowania materiałów i elementów, z których zadanie będzie wykonywane.  
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        Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny istniejącej nawierzchni  
        zajętego terenu, a wszelkiego rodzaju uszkodzenia naprawi na własny koszt, jeśli takowe  
        wystąpią. 
4.11.Obsługę geodezyjną dla przedmiotowych robót zapewnia Zamawiający i ponosi koszty jej  
        wykonania w zakresie budowy kompletnej sieci ciepłowniczej wraz z komorą.  

5. Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 

7. Terminy realizacji zamówienia. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 rozpoczęcie - 15.04.2021r. 

 zakończenie - 31.05.2021r.  

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

9. Przygotowanie oferty powinno być następujące: 

9.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 
9.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
9.3. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 

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

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

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

oferty musi gwarantować kompleksowe wykonanie zadania.  
9.7. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
9.8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do zapytania – załącznik nr 1.  
9.9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, bądź przesłać na adres Zamawiającego. 
9.10. Oferta powinna być zaadresowana na adres siedziby Zamawiającego oraz oznakowana 

następująco: 
“Oferta na wykonanie nowej komory ciepłowniczej”. 

 9.11. Do złożonej oferty Zamawiający wymagać będzie załączenia kosztorysu wykonawczego. 

10. Termin i miejsce składania ofert: 

10.1. Oferty należy składać do dnia 29.03.2021r. do godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego, lub 
przesłać na adres Zamawiającego. 

10.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.03.2021r. o godz. 1200 w pok. nr 18 w siedzibie 
Zamawiającego. 

11. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

1) sprawy formalne; Adam Florczyk - Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, biurowiec MPEC 
przy ul. Kopernika 9A, pok. 18, w godz. 700 - 1500, tel.: 504 769 680; fax. (86) 216-54-36; e-
mail:a.florczyk@mpec.lom.pl 

2) sprawy techniczne; Adam Adasiewicz – Kierownik Działu Eksploatacji Sieci i Węzłów  tel.: 
504 769 926; e-mail: a.adasiewicz@mpec.lom.pl  

12. Wybór oferty. 

12.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez oferentów nie 
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone 
przez Zamawiającego. 

12.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. 
12.3. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów. 
12.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z prawem, 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

a.florczyk@mpec.lom.pl
l.krystowczyk@mpec.lom.pl%20


TEIR/ZC/04/2021 

 
nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

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

12.6.  Zawarcie Umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
12.7. Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegają negocjacjom. 
12.8. Przyjęcie niniejszych postanowień Umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia  
         oferty. 
12.9. Akceptacja treści Umowy nastąpi przez złożenie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu  
         Ofertowym. 
12.10. Wykonawca podpisze Umowę, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, po  
           ogłoszeniu wyników postępowania. 

 
 
 
Załączniki:  
1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 
2. Dokumentacja projektowa - zał. nr 2 
3. Umowa (projekt) - zał. nr 3 


