Rozdział I
Informacje ogólne
1. Informacja o zamawiającym.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim
Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 136, 97 – 200 Tomaszów Maz., tel.: /44/ 723 8080,
fax: /44/ 725 80 45, URL: www.zgc.com.pl, e-mail: zgc@zgc.com.pl.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego – w postępowaniu tym nie
obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego zwolnione jest
z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na postawie art. 133
ust. 1 tej ustawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro - dla robót budowlanych.
3. Oferty częściowe i wariantowe, zamówienia uzupełniające, wadium.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5) Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawcę wadium.
4. Opis sposobu porozumiewania się.
1) Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej z zastrzeżeniem pkt 2) niniejszego ustępu.
2) Dopuszcza się sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy za
pomocą faksu lub drogą e-mailową, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej
strony ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania
korespondencji przy użyciu komunikacji elektronicznej przesyłając informację
zwrotną – z tym zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami powinna być złożona
przez Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, o którym mowa
w pkt 2) niniejszego ustępu przez wykonawcę, uznaje się, iż pismo wysłane na
adres poczty elektronicznej lub pod numer faksu wykonawcy zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje należy sporządzić czytelnym
pismem – komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem
lub nieścieralnym atramentem).

5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest inż. Tomasz Zagozdon e-mail:
zagozdon.t@zgc.com.pl.

Rozdział II
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300
SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO
KOMORY K-2 PRZY UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM".
1. Wykonawca opracuje ofertę uwzględniając projekt budowlano – wykonawczy
stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Przedmiotowy odcinek sieci
cieplnej zaprojektowano z rur preizolowanych. Zamawiający na własny koszt dokona
zakupu kompletu materiałów preizolowanych (niezbędnych do wykonania
przedmiotu
zamówienia)
wraz
z
zaworami
odcinającymi
kulowymi
pełnoprzelotowymi kołnierzowymi z przekładnią ręczną w następujących ilościach
i asortymentach: DN 350 – 2 szt., DN 300 – 2 szt.
2. Dokonując kalkulacji oferty Wykonawca powinien w niej uwzględnić
m. in. koszty zakupu, transportu, załadunku i rozładunku materiałów, armatury
stalowej niezbędnych w celu wykonania przedmiotu zamówienia oraz ponadto koszty
zakupu lub transportu przez Wykonawcę wszelkich innych materiałów, maszyn
i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także koszty
dokonania badań, pomiarów, prób, czynności których obowiązek wykonania obciąża
Wykonawcę na mocy postanowień niniejszego zapytania ofertowego, w tym także
dojazd ekipy serwisowej do montażu sieci ciepłowniczej (połączeń z siecią
preizolowaną). Nie uwzględniać w kalkulacji oferty cen materiałów podanych w ust.
1 niniejszego rozdziału, które to materiały zostaną zakupione przez Zamawiającego
i przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca
dokonując kalkulacji oferty powinien natomiast uwzględnić koszty transportu,
załadunku i rozładunku materiałów zakupionych przez Zamawiającego, z siedziby
Zamawiającego na tereny prowadzonej budowy.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy projektu budowlano ciepłowniczej – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
b) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

wykonawczego

sieci

c) udział w próbach, badaniach, czynnościach o których mowa w ust. 4 pkt c)-e)
oraz w odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia; wyniki w/w prób, badań,
czynności oraz odbioru końcowego (potwierdzone przez strony) zostaną
zawarte w stosownych protokołach.
4. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zakup, transport, załadunek oraz rozładunek materiałów i armatury stalowej
celem wykonania przedmiotu zamówienia – określonych w projekcie budowlano
– wykonawczym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
b) wykonanie robót ziemnych – przebudowa odcinka sieci cieplnej zgodnie
z dostarczonym przez Zamawiającego projektem budowlano – wykonawczym
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c) wykonanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego badań spawów metodą
nieniszczącą dla 100% wykonanych połączeń spawanych (metodą
ultradźwiękową) – wyniki z przeprowadzonych badań powinny zostać
stwierdzone w obustronnie podpisanych protokołach,
d) wykonanie przez Wykonawcę przy udziale przedstawiciela Zamawiającego
sprawdzenia połączeń instalacji alarmowej – wyniki z ww. czynności powinny
zostać stwierdzone w obustronnie podpisanych protokołach.
e) wykonanie próby ciśnieniowej przebudowywanej sieci ciepłowniczej przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego – wyniki z przeprowadzonej próby powinny
zostać stwierdzone w obustronnie podpisanych protokołach,
f)

opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót ziemnych
objętych przedmiotem zamówienia „Projektu czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia przy przebudowie odcinka sieci ciepłowniczej w Tomaszowie
Mazowieckim" uzgodnionego z Zarządcą i Właścicielem drogi,

g) Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się
wykonać roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych w drogach, chodników
i parkingach, w których prowadzone będą roboty budowlane zgodnie
z zaleceniem Właściciela i Zarządcy drogi,
h) Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do
przejęcia obowiązków wynikających z gwarancji jakości robót udzielonych przez
wykonawców dróg w zakresie miejsc, w których naruszone zostaną konstrukcje
nawierzchni jezdni, chodników i parkingów poprzez przedłożenie stosownych
oświadczeń Zarządcom i Właścicielom takich dróg,
i)

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do
wykonania wszelkich prac odtworzeniowych, uporządkowania i przywrócenia
terenów i placów budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

j)

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest
uzyskać przed rozpoczęciem robót ziemnych objętych niniejszym zamówieniem
zgodę Właściciela i Zarządcy dróg na prowadzenie robót budowlanych oraz
ponieść ewentualne koszty związane z zajęciem pasów drogowych przy
przebudowie odcinka sieci ciepłowniczej w ulicach: Sikorskiego, Św. Antoniego,
Mazowiecka.

k) obsługa geodezyjna (wytyczenie trasy, sporządzenie dokumentacji
powykonawczej) – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały
dokumentów nie później niż w dniu ustalonym na odbiór końcowy przedmiotu
zamówienia,
l)

dostarczenie Zamawiającemu protokołów pomiarów zagęszczenia gruntu
(w miejscach, w których roboty ziemne prowadzone będą w istniejących lub
planowanych drogach, parkingach, chodnikach) stwierdzających poprawność
wykonania zagęszczenia gruntów zgodnie z normą BN-77/8931-12. Niniejsze
pomiary powinny zostać przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez podmiot
posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w tym przedmiocie,

m) dokonanie na własny koszt załadunku i wywiezienia z terenów budowy wszelkich
odpadów, w tym odpadów z materiałów budowlanych (izolacyjnych
i ogniotrwałych) pozostałych po wykonaniu robót oraz przekazanie ich
uprawnionym firmom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu
gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.). Wykonawca przekaże, jako potwierdzenie
prawidłowego postępowania z odpadami, kopie „kart przekazania" wszystkich
wywiezionych z terenów budowy odpadów,
n) dokonanie na własny koszt załadunku, transportu i rozładunku złomu stalowego
powstałego po wykonaniu robót do siedziby Zamawiającego z terenów budowy,
przekazanie złomu stalowego potwierdzone zostanie stosownym protokołem
zdawczo-odbiorczym,
o) strzec mienia znajdującego się na terenach budowy, zapewnienie warunków
bezpieczeństwa, bieżącego utrzymania porządku w miejscu wykonywania
przedmiotu zamówienia, a po zakończeniu robót ziemnych uporządkowanie
terenów budowy i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie ustalonym na
odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.
5. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie
z dostarczonym przez Zamawiającego projektem budowlano – wykonawczym
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz z obowiązującymi
przepisami i normami, wytycznymi producentów materiałów i urządzeń, przepisami
BHP z uwzględnieniem warunków i uzgodnień branżowych właścicieli uzbrojenia
podziemnego, oraz właścicieli terenów przez, które przebiega trasa odcinka sieci
ciepłowniczej. Obmiar robót stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Dokumentacja stanowiąca załączniki nr 3 i 4 do zapytania ofertowego w wersji
papierowej jest udostępniona dla oferentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział III
Podwykonawstwo
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa będą możliwe po
zawarciu umowy i na warunkach w niej określonych.

2.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców
w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się także wobec dalszych
podwykonawców.
5.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu (stanowiącym załącznik nr 9 do zapytania ofertowego).

6. Propozycja zmiany podwykonawcy lub dalszych podwykonawców lub wprowadzenie
nowych wymaga przedstawienia w formie pisemnej przez Wykonawcę, tj. doręczenia
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania tych robót projektu umowy
o podwykonawstwo, z zachowaniem poniższych postanowień.

7.

W każdym przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo przedstawi Zamawiającemu przed
przystąpieniem do wykonywania tych robót projekt umowy o podwykonawstwo
spełniający wymagania określone w ust. 8 niniejszego rozdziału. Zamawiający w
terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo złoży
sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym w odniesieniu do umowy o podwykonawstwo.
Postanowienia ust. 8 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zawierania
umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę:
1)

Umowa o podwykonawstwo musi zawierać:
a) oznaczenie stron umowy,
b) zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z dokumentacją
projektową obejmującą ten zakres (szczegółowy przedmiot robót
mieszczący się w zakresie robót, które są przedmiotem świadczenia w
umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą),
c) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane roboty w
PLN,
d) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy,
e) warunki dokonania płatności wynagrodzenia.

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od
zapłaty wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji
umowy zawartej z Zamawiającym,
b) określających wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych
powierzonych do wykonania podwykonawcy w sposób przekraczający
wartość robót budowlanych określonych w umowie zawartej pomiędzy
Zamawiającym, a wykonawcą lub w sposób przekraczający wartość części
robót powierzonych podwykonawcy ustaloną na podstawie kosztorysu
złożonego przez wykonawcę,
c) określających termin realizacji robót budowlanych w sposób
uniemożliwiający ich realizację w terminie określonym w umowie zawartej
pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą,
d) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą na podstawie
zawartej między nimi umowy.

Rozdział IV
Terminy wykonania zamówienia
1. Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.
a) Okres realizacji przez Wykonawcę przebudowy sieci cieplnej, tj. okres
wyłączenia/przerwy w dostawie ciepła w związku z prowadzonymi pracami nie
może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych.
b) Pisemną informację o gotowości do rozpoczęcia prac należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem
rozpoczęcia prac.
2. Prace budowlane związane z przebudową sieci cieplnej winny rozpocząć się nie
później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
3. Wykonanie przejścia pod ul. Św. Antoniego będzie możliwe po zamknięciu drogi
powiatowej przez Generalnego Wykonawcę rozbudowy skrzyżowania ulic Św.
Antoniego, Mazowieckiej i gen. Sikorskiego.
4. Wykonawca robót ciepłowniczych zobowiązuje się do wykonania prac związanych
z przepustem pod ul. Św. Antoniego w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania
placu budowy przez Generalnego Wykonawcę rozbudowy skrzyżowania Wykonawcy
robót ciepłowniczych.
5. Wymagany termin wykonania przez Wykonawcę spięcia technologicznego,
umożliwiającego rozpoczęcie dostawy ciepła do odbiorców - do dnia 15.09.2018r.
6. Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia do dnia 28.09.2018r.
Wykonawca wykona w szczególności wszelkie prace odtworzeniowe (w tym roboty
odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych w drogach, chodników i parkingach),
uporządkuje i przywróci tereny oraz place budowy po zakończeniu robót do stanu
pierwotnego, a także wykona prace z zakresu obsługi geodezyjnej wraz z
przekazaniem Zamawiającemu oryginałów dokumentacji powykonawczej – do dnia
28.09.2018r.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie
określa warunków udziału w postępowaniu.
3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się należytym
wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót
budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej w technologii rur
preizolowanych o długości jednego odcinka nie mniejszej niż 300 mb o średnicy nie
mniejszej niż Ø 300/450, budowie sieci ciepłowniczej w technologii rur
preizolowanych o długości jednego odcinka nie mniejszej niż 1000 mb o średnicy od Ø
20/90 do Ø 100/200.
2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika
budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
wraz z świadectwem kwalifikacji D lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych,
b) dysponowaniem co najmniej trzema osobami, które wykonywały będą roboty
związane z hermetyzacją połączeń spawanych, przeszkolonymi przez producenta
systemu rur preizolowanych, bądź będących pracownikami serwisu tego
producenta.
c) dysponowaniem co najmniej trzema osobami, które będą uczestniczyć przy
wykonywaniu zamówienia i będą pełnić funkcję operatora sprzętu ciężkiego,
spawacza - montera (po trzech osobach dla każdej w ww. funkcji), posiadającymi
aktualne uprawnienia oraz aktualne świadectwa kwalifikacji E,
d) średnim rocznym zatrudnieniem u Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie – wynoszącym co najmniej 10 osób.
4. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający
uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się:
a) osiągnięciem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - łącznych przychodów
netto z tytułu sprzedaży produktów i/lub towarów i/lub materiałów i/lub usług
w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN netto,

b) posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,
c) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 1 000 000,00 PLN.
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na
podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według zasady
„spełnia – nie spełnia”.
6. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od
wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
7. Wykonawca powołujący się w stosownych sytuacjach przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów jest zobowiązany
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (bądź inne, odpowiednie oświadczenie
w tym zakresie) winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia
Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu udostępniającego nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, wymagane w niniejszym postępowaniu.
Rozdział VI
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.

Do oferty Wykonawca dołącza:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące
załącznik nr 8 do zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące
załącznik nr 9 do zapytania ofertowego,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4) zaakceptowany (zaparafowany) projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego,
5) kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie obmiarów załączonych do
niniejszego zapytania ofertowego,
6) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (jeśli dotyczy Wykonawcy).

2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
niniejszego rozdziału, załączając ponadto zobowiązanie (bądź inne, odpowiednie
oświadczenie), o którym mowa w rodz. V ust. 7 niniejszego zapytania ofertowego.

3.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu Wykonawca zamieszcza informację o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
(konsorcjanci), oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa:
1)

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, robót budowlanych, z podaniem ich przedmiotu, technologii, długości,
daty i miejsca wykonania oraz odbiorcy, sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu
wykonywanych przez nie czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do zapytania ofertowego oraz:
a) dla osoby wskazanej jako kierownik budowy – aktualną decyzję wydaną przez
właściwy organ samorządu zawodowego, stwierdzającą uzyskanie przez tę
osobę wymaganych uprawnień budowlanych określonych w rozdz. V ust. 3 pkt
2a) lub odpowiadający jej dokument wydany na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a także zaświadczenie wydane przez właściwą
izbę samorządu zawodowego poświadczające wpis na listę członków tej izby,
z określonym w nim terminem ważności,
b) dla osób wskazanych do wykonywania robót związanych z hermetyzacją
połączeń spawanych – dokument potwierdzający ukończenie szkolenia
producenta systemu rur preizolowanych lub dokument potwierdzający
wykorzystanie do tego celu pracowników serwisu producenta rur
preizolowanych.
c) wykazu pracowników (operatorzy sprzętu ciężkiego, spawacze - monterzy),
którzy będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi
uprawnieniami oraz aktualnymi świadectwami kwalifikacji E,
3) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego,
4) rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzenia sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody
netto z tytułu sprzedaży produktów i/lub towarów i/lub materiałów i/lub usług –
za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres,

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy. Informacja powinna być wystawiona nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
6) polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca
składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące
załącznik nr 9 do zapytania ofertowego,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
7. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest
przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału
w odniesieniu do tych podmiotów w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu
z postępowania.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców musi wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania
składając oświadczenie i dokumenty, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału.
Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Rozdział VII
Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział VIII
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w
języku polskim, pismem czytelnym.
2. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego. W ofercie należy podać wszystkie informacje zawarte we wzorze,
zachowując ich kolejność.
3. Wszystkie strony oferty i strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca,
w których Wykonawca wniósł poprawki, muszą być podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli osoba (osoby) składająca ofertę
działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być
poświadczona notarialnie).
4. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego
zapisu i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych
dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza
niezbędnymi do poprawy.
5. Formularze i oświadczenia powinny zostać wypełnione, podpisane i dołączone do
oferty.
6. Dokumenty załączane do oferty mogą mieć formę oryginału lub kopii. W przypadku
załączenia kopii dokumentu niezbędne jest potwierdzenie ich za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)
zobowiązani są wskazać w formularzu oferty dokładną nazwę/nazwy wszystkich
podmiotów składających ofertę jak również ich NIP i REGON. Powyższe informacje
umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby podpisujące ofertę lub udzielające
pełnomocnictwa posiadają uprawnienia do reprezentowania wykonawcy.

8. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania.
9. Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o. o.,
ul. Wierzbowa 136, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, z dopiskiem nazwy zamówienia:
„PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA
SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY
UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM" i tekstem: „Nie otwierać przed 16.08.2018 r. godz. 10:10”
Koperta musi być opatrzona nazwą (firmy) / imieniem i nazwiskiem Wykonawcy oraz
dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub
zaklejenia koperty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie
przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
10. Cena oferty winna być podana w PLN (tj. złotych polskich z dokładnością do setnych
części złotego) i powinna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, a
także uwzględniać kwotę należnego podatku VAT.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub
złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie ofert
złożonych przez Wykonawcę. Ponadto oferta której treść nie odpowiada treści SIWZ
oraz jej załączników podlega odrzuceniu.
13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
14. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę, w jakiej wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej z form tj:
a) pieniądzu;
b) gwarancji bankowej;
c) gwarancji ubezpieczeniowej.

Rozdział IX
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 16 sierpnia
2018 roku do godziny 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście
(sekretariat Zamawiającego). Decyduje moment wpływu do Zamawiającego.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą
one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2018 roku o godzinie 1010 w siedzibie
Zamawiającego w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów
Maz.).
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Dokonując otwarcia oferty - Zamawiający poda nazwę (firmy) / imię i nazwisko oraz
adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, a także
warunki płatności zawarte w każdej ofercie.
Rozdział X
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi cenę w PLN (tj. złotych polskich), cyfrowo i słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna
obejmować wynagrodzenie za wszystkie prace zmierzające do należytego
wykonania zamówienia, a także zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z
prawidłowym wykonaniem zamówienia.
3) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na
cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu
przedmiotu zamówienia.

Rozdział XI
Opis kryteriów oceny ofert wraz z ich znaczeniem oraz sposób oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Cena ofertowa brutto (z podatkiem VAT) w PLN - 100%
2.

Wynik:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę,
a którego oferta nie podlega odrzuceniu.

3.

Punktacja ofert dokonana będzie według następujących zasad:

Nazwa kryterium

C – Cena oferty

Waga [%]
Znaczenie
Pkt
C – 100%
1% = 1 pkt

Sposób oceny spełnienia kryterium

Cena najniższa z badanych
Ilość punktów = --------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty brutto
C – ilość punktów
100 – znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów przyznana w ramach kryterium nie
przekroczy 100 punktów.

Rozdział XII
Podmioty występujące wspólnie
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2.

Zamawiający nie będzie traktował wspólników spółki cywilnej jako konsorcjum. Stąd
w przypadku spółki cywilnej zaleca się załączenie do oferty umowy/uchwały
wspólników regulującej zasady reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie składają
wszyscy wspólnicy w reprezentacji łącznej (tj. nie podpisują się wszyscy na ofercie)
albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika.

3.

Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu - w formie konsorcjum,
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.

4. Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać określenie postępowania,
oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika,
określenie zakresu umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale
lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
5.

Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane
przez ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez
umocowanego wspólnika spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne
składające wspólnie ofertę.

6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7.

Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za
prawidłową realizację zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub
od każdego z osobna.
Rozdział XIII
Podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę :
a) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia,
b) który wyrządził szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub
wykonując wcześniejsze zamówienie nienależycie,
c) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
d) 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.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział XIV
Rażąco niska cena
1)

W przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości, co do
możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może
zwrócić się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących
zaproponowanej ceny.

2) Dokonując analizy złożonych wyjaśnień Zamawiający będzie miał w szczególności na
uwadze możliwość uzyskania przez Wykonawcę osiągnięcia zysku, rozwiązania
techniczne i funkcjonalne, metody realizacji, koszty materiałowe, koszty personelu.
3) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie wykazują możliwości wykonania zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
Rozdział XV
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu
zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału
w postępowaniu, w oparciu o kryteria oceny ustalone w zapytaniu ofertowym.
2. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku
złożenia dodatkowych ofert z tą samą ceną Zamawiający unieważnia postępowanie.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w ciągu
siedmiu dni roboczych licząc od dnia otwarcia ofert. Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej na której
opublikowano zapytanie ofertowe.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta
najkorzystniejszą o terminie i miejscu podpisania umowy.

została

uznana

za

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, możliwe jest podpisanie umowy z
kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.

Rozdział XVI
Odrzucenie ofert
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę.
Rozdział XVII
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub
interesie Zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5) w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV ust. 2 zapytania ofertowego, zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Rozdział XVIII
Warunki umowy w sprawie zamówienia
1. Zamawiający oraz Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
zawrą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty na rzecz Zamawiającego
nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający określił warunki istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Rozdział XIX
Pozostałe istotne informacje
1.

Zamawiający oraz wykonawcy związani są treścią zapytania ofertowego.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie
ofertowe. Zmiany w zapytaniu ofertowym podlegają upublicznieniu na stronie
internetowej na której opublikowano zapytanie ofertowe. Zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli
jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

2.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającego podlega upublicznieniu na stronie internetowej na której
opublikowano zapytanie ofertowe.

3.

.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców w terminie
przez siebie wskazanym wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także może
wezwać do uzupełnienia w szczególności pełnomocnictw oraz dokumentów i
oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty.

4. Informacja o wyniku niniejszego postępowania zostanie upubliczniona na stronie
internetowej na której opublikowano zapytanie ofertowe.
5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, Zarząd Zakładu Gospodarki
Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. informuje, że:

a)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zakład Gospodarki
Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim. Sp. z o. o., z siedzibą w Tomaszowie
Mazowieckim, ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
b)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
c)
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do
przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu
administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy oraz osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
d)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, przez
czas wynikający z przepisów odrębnych oraz przez czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
e)
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

f)
ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
g)
Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z
przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych.
h)
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i)
ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Prezes Zarządu
Waldemar Czarnecki
Zatwierdzam

Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy,
3. Załącznik nr 3 - Projekt budowlano - wykonawczy,
4. Załącznik nr 4 - Obmiar robót,
5. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót,
6. Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia,
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o stanie zatrudnienia,
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

