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1. Zamawiający
Energa Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Celnej 13.
2. Oznaczenia postępowania
Postępowanie oznaczone jest znakiem: PN/13/ES/2022. Zaleca się Wykonawcom powoływanie się na wyżej podane
oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
3. Tryb postępowania
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w ramach Procedur wewnętrznych
obowiązujących u Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Zakończenia/odwołania postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie postępowania
bez podawania przyczyn.
2) Udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym po ustaleniu wszystkich istotnych
dla Zamawiającego elementów zamówienia.
3) Braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty.
4) Weryfikacji tylko tych ofert, których wartość nie przekracza wartości szacunkowej zamówienia.
5) Wezwania Wykonawcy, w przypadku wątpliwości do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
6) Odrzucenia oferty w następujących sytuacjach:
a) jeżeli jej treść nie odpowiada treści określonej w SIWZ,
b) jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oferta jest nieważna,
c) została złożona po terminie składania ofert,
d) zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego oferty na wezwanie Zamawiającego,
f) Wykonawca uprzednio nie wykonał umowy zawartej przez Zamawiającego lub wykonał ją nienależycie,
g) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie
upadłościowe bądź likwidacyjne,
h) Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwagi na prowadzone
przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa lub
postępowanie egzekucyjne,
i) Wykonawca nie wskazał w ofercie złożonej w wyznaczonym terminie składania ofert informacji stanowiących
Kryteria oceny ofert.
7) Zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty, do negocjacji, w tym do złożenia pisemnych rewizji ofert.
Wykonawcy w rewizji oferty nie mogą zaproponować wyższej ceny lub innych warunków mniej korzystnych dla
Zamawiającego niż zaproponowane w ofercie pierwotnej. Za pierwsze złożone oferty uznaje się oferty
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w brzmieniu z dnia składania ofert, złożone do tego terminu, które nie podlegają odrzuceniu,
w przypadku złożenia rewizji ofert, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą uwzględniając rewizje oferty.
8)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie przez Wykonawcę przeprowadzenia wyjaśnień
z Zamawiającym, mających na celu uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie zakresu prac.

4. Przedmiot zamówienia
1)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Energi Serwis Sp. z o.o. usług polegających na wykonywaniu
prac spawalniczych podczas montażu wymienników z komorami kotła METSO.
Poniżej w tabeli podano wymaganą ilość pracowników, jakimi zobowiązany jest dysponować Wykonawca oraz
planowane zapotrzebowanie na usługi spawalnicze:

2)

miesiąc

okres

ilość osób

spawacz UDT 141 (umiejętność spawania
tzw. „przez lusterko”)

Sierpień

01-21

5

5

Zakres prac:
a)

Wykonywanie prac spawalniczych przy pracach prowadzonych przez Zamawiającego podczas montażu
wymienników z komorami kotła METSO.

b)

Wykonywanie prac spawalniczych, zgodnie z każdorazowo złożonym zleceniem określającym: ilość osób,
uprawnienia, termin, miejsce wykonywania prac.

c)

Wielkość zamówienia jest uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

d)

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP oraz przepisów środowiskowych,
a także załączonych do projektu umowy zasad i wymagań środowiskowych, BHP i p.poż. obowiązujących
na terenie Zakładu Pfleiderer MDF Grajewo Sp. z o.o. zawarych w „KSIĘDZE BEZPIECZEŃSTWA
PODWYKONAWCY-rev.4” - Wymagania dotyczące organizacji prac na Terenie zakładów Grupy
PFLEIDERER oraz „Zasad i wymagań środowiskowych oraz bhp i ppoż. dla kontrahentów Energa Serwis
Sp. z o.o.”.

e)

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wewnętrznych regulaminów, zarządzeń,
instrukcji i rozporządzeń Inwestora, a także realizacji przedmiotu Zamówienia w sposób nieograniczający
Inwestorowi prowadzenie działalności gospodarczej.

3) Wszyscy pracownicy, którzy będą wykonywać prace spawalnicze muszą posiadać Świadectwo kwalifikacji
Eksploatacja Grupa 2, aktualne badania lekarskie, brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
z zaznaczoną pracą na wysokości powyżej 3 m oraz ważne szkolenie okresowe BHP.
Personel spawalniczy „Spawacze” muszą mieć uprawnienia UDT w metodzie spawalniczej 141 oraz umiejętność
spawania tzw. „przez lusterko”.
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 24 miesięcy gwarancji na wykonane prace objęte przedmiotem
Umowy oraz zagwarantował, że przedmiotowe prace wykonane zostaną zgodnie z zasadami najlepszej wiedzy
technicznej, z należytą starannością, obowiązującymi przepisami i w ustalonym terminie.
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5) Osoby do kontaktu:
a) Osoby do kontaktu: w sprawach formalnych: Aneta Bieńkowska tel. 785 870 400, e-mail:
aneta.bienkowska@energa.pl
b) w sprawach technicznych:
Adam Budny tel. 785 890 047, e-mail: adam.budny@energa.pl
Miłosz Piersa tel. 723 251 551, e-mail: milosz.piersa@energa.pl
6) Wykonawca składając ofertę akceptuje projekt umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający po wyborze Wykonawcy przedstawia Inwestorowi (Pfleiderer MDF Grajewo Sp. z o.o.) do akceptacji
wybranego Wykonawcę oraz może być zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi projektu umowy. Po akceptacji
przez Inwestora Wykonawcy i po akceptacji projektu umowy Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy zawarcia umowy zwłaszcza w sytuacji braku akceptacji przez
Inwestora Wykonawcy i/lub projektu umowy z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia względem Zamawiającego.
W przypadku wniesienia przez Inwestora sprzeciwu co do brzmienia poszczególnych zapisów projektu umowy
z Wykonawcą, Zamawiającemu przysługuje prawo do wprowadzenia stosownych zmian w brzmieniu
poszczególnych zapisów projektu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Uwzględnienie sprzeciwu Inwestora
i wprowadzenie zmian korespondujących z tym sprzeciwem, nie może stanowić podstawy do odmowy zawarcia
umowy przez Wykonawcę.
7) Energa Serwis Sp. z o.o. przetwarza dane zawarte w ofertach, we wnioskach o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (np.: Krajowy Rejestr
Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP) w celu prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wśród tych informacji znajdują się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z RODO informujemy,
że:
1.

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Serwis Sp. z o.o., ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka,
e-mail: energaserwis@energa.pl.

2.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energaserwis@energa.pl
lub korespondencyjnie na adres ADO.

3.

Dane osobowe ADO otrzymał od Wykonawcy, który złożył ofertę w ramach postępowania przetargowego
PN/13/ES/2022.

4.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia
ogłoszonego przez ADO, w szczególności w następujących celach:
a.

potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji,

b.

ustalenia (potwierdzenia) uprawnień lub kwalifikacji wymaganych do wykonywania prac zgodnie
z wymogami określonymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,
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5.

c.

raportowania, kontroli realizacji postępowania o udzielenie zamówienia i jego rozliczenia,

d.

utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji,

e.

przesyłania i archiwizacji dokumentacji,

f.

ustalania i dochodzenia roszczeń i odszkodowań, obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – czyli podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy lub w celu zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (dotyczy osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

b.

art. 6 ust 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (dotyczy członków organów statutowych lub pełnomocników), zapewnienia
zatrudniania przy określonych pracach pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacji lub
uprawnienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie administrowanych przez ADO,

c.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz w celu
realizacji postępowania o udzielenie zamówienia. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest m.in.
dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, zapewnienia ochrony osób i mienia.

6.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
a.

dane identyfikacyjne (imię i nazwisko): przedstawicieli oraz pracowników wykonawcy, podwykonawców
i innych osób wskazanych w dokumentach składanych w toku postępowania przetargowego,

b.

dane teleadresowe (służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko lub pełniona funkcja)
ww. osób, jeżeli jest to niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wynika
z zapisów ogłoszenia o przetargu,

c.

dane o uprawnieniach zawodowych i kwalifikacjach, odbytych szkoleniach oraz dane znajdujące się
w dokumentach potwierdzających posiadane uprawnienia/kwalifikacje, o ile z ogłoszenia o przetargu
wynika obowiązek podania tych danych.

7.

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
a.

organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe, podmioty upoważnione do prowadzenia
kontroli, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną,

b.

podmiot Dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty z Grupy Orlen w celu wykonywania posiadanych
uprawnień,

c.

podmiot Dominujący w Grupie Energa tj. Energa SA oraz inne podmioty z Grupy Energa na podstawie
wiążącej ADO i te podmioty umowy oraz w celu wykonywania posiadanych uprawnień,
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g.

podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,

h.

podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów
wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez ADO, w tym poczty elektronicznej.

8. ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na
udokumentowane polecenie ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz
bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych na poziomie nie niższym niż ADO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich.
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4
lub do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
11. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane wyznaczany będzie m.in. w oparciu o następujące kryteria:
a.

czas niezbędny do utrzymywania z Panią/Panem kontaktów służbowych związanych z realizacją
umowy,

b.

termin realizacji i rozliczenia umowy,

c.

okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji umowy,

d.

czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.

12. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
13. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w postępowaniu przetargowym.
14. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do:
a.

dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, że ADO
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania,

b.

sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych,

c.

żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego),

d.

usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3
RODO,

e.

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD.
15. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub
formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej
urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.
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16. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, obowiązku informacyjnego
przewidzianego w RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
i przekazał ADO w celu udziału w postępowaniu przetargowym i realizacji zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia.
Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.08.2022 r. do 21.08.2022 r. – dokładny termin wykonywania usług
każdorazowo do ustalenia z Zamawiającym (Praca od poniedziałku do piątku + opcjonalnie w soboty, niedziele
i święta: 8h – 12h/dobę). System pracy dostosowany pod Zamawiającego. Termin realizacji może ulec zmianie z uwagi
na zmianę terminu postoju remontowego kotła METSO i z innych powodów wskazanych w projekcie Umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ofert.
1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń,
przedłożonych przez Wykonawcę, na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki SIWZ oraz którzy złożą ofertę
w terminie wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowali co najmniej
dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług spawalniczych na obiektach energetycznych.
4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia.
Z postępowania o udzielenie niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę/ów:
a) Wykonawców, 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 wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
d) spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
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zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
e) spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
f) spółek komandytowych oraz spółek komandytowo - akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących

pracę

zarobkową,

przestępstwo

przekupstwa,

przestępstwo

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
i) którzy nie wykażą wymaganego doświadczenia wskazanego w pkt 6 ust. 3 (powyżej)..
j) którzy zalegają z opłacaniem podatków,
k) którzy zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których:
a) pracownicy, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia, będą posiadali Świadectwo kwalifikacji
Eksploatacja Grupa 2 pkt. 1,
b) personel spawalniczy „Spawacze” posiadają uprawnienia UDT w metodzie spawalniczej 141 oraz umiejętność
spawania tzw. „przez lusterko”.

7. Dokumenty warunkujące udział Wykonawcy w postępowaniu.
1) Każdy z Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia,
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu składania ofert następujących dokumentów:
a) Formularza oferty sporządzonego wg załączonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
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b) Odpisu z właściwego rejestru sądowego albo informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Zamawiający podkreśla, że wystarczającym będzie dołączenie do oferty informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art.4 ust.4a Ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również wydruku zaświadczenia o wpisie ze
strony internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i technologii (informacja z CEIDG).
c) Zaświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia o zwolnieniu,
odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert.
d) Zaświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
e) Oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
f) Wykazu wykonanych zamówień obejmujących zakres prac określony w pkt. 6.3) SIWZ, sporządzonego według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Na potwierdzenie należytego wykonania zamówień należy
dołączyć do oferty referencje lub inne dokumenty potwierdzające należytą realizację tych prac (np. protokoły
odbioru prac).
g) Oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu ustanawiającego pełnomocnika lub jego
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3) W przypadku składania oferty przez spółki cywilne, dokumenty o których mowa w pkt. 7.1) b), c), d), e) g) muszą
być złożone przez każdego wspólnika oddzielnie.
4) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
o których mowa w pkt. 7.1) b), c), d), e) g) muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.
5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany
jest do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1) b), c), d) powyżej wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Wykonawca nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę powinien dysponować
ilością pracowników wskazaną w pkt. 4 ust.1.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i warunkowych.
3) Oferta i dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność
treści. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami, zawierające jakąkolwiek treść, powinny być podpisane lub
parafowane (a kserokopia dokumentów poświadczona za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę, zgodnie
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z regułami reprezentacji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wszelkie zmiany w treści oferty
i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym przypadku
nie będą uwzględniane.
4) Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
5) W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą
połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje dotyczące kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
6) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać.
Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na
piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane
tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
9. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Energa Serwis Sp. z o. o. na adres:
Energa Serwis Sp. z o.o.
ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka
oraz opisane:
„Postępowanie znak PN/13/ES/2022 OFERTA na usługi spawalnicze podczas montażu wymienników
z komorami kotła METSO”
2) Ofertę obejmującą całość zamówienia należy dostarczyć do Sekretariatu Energa Serwis Sp. z o. o. przy
ul. Celnej 13, 07-410 Ostrołęka (II piętro).
UWAGA: Zamawiający – Energa Serwis Sp. z o.o. dopuszcza w postępowaniu przetargowym składanie ofert
drogą elektroniczną w sposób wskazany w ust 3 zdanie drugie (poniżej).
3) Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2022 r. o godz. 12:00 czasu polskiego (liczy się data wpływu do
Sekretariatu Energa Serwis Sp. z o. o.). Oferta w formie elektronicznej powininna być przesłana na adres e-mail:
aneta.bienkowska@energa.pl Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było
możliwe odczytanie jej treści przed terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert
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Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło umożliwiające otwarcie i odczytanie treści oferty. Oferty złożone
drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez
Zamawiającego.

4) Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu oraz nie podlega zwrotowi.
5) Otwarcie ofert jest niejawne.
10. Komunikacja w zakresie SIWZ.
1) Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: Panią Anetę
Bieńkowską.
2) Wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
będą przekazywać elektronicznie – e-mail: aneta.bienkowska@energa.pl
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na
zadane pytanie w możliwie najszybszym terminie, zamieszczając treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej
Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia prośby bez odpowiedzi.
4) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.
Wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiany jej treści zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
6) Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżący monitoring strony internetowej Zamawiającego i publikowanych tam zmian
do SIWZ, w tym odpowiedzi na pytania.
11. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
12. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Kryteria oceny ofert.
1. Ważne oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów i przypisanych im odpowiednio wag
procentowych:
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➢
➢

Waga: wartość 1% jest równa wartości 1 punktu.
Sposób obliczenia punktacji:

Ocena punktowa przyznana danej ofercie w zakresie Kryterium nr 1 – Cena – obliczona zostanie przez podzielenie
ceny netto oferty najtańszej przez cenę netto ocenianej oferty (w zakresie danej pozycji wycenionej w Formularzu
Oferty), a następnie pomnożenie tak otrzymanej liczby przez maksymalną wartość tego Kryterium, tj.:
𝐾1 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 =

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑥 100

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.
4. Cena ryczałtowa oferty będzie niezmienna w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
14. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty, a pozostałych
Wykonawców informuje o zakończeniu postępowania.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy/realizacji
zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu.
15. Postanowienia dodatkowe (dotyczy Wykonawców składających wspólną ofertę).
1)

Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o zamówienie będą ponosić solidarną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za realizację zamówienia.

2)

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy,
zobowiązani będą przed udzieleniem zamówienia przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą zasady
współpracy Wykonawców składających wspólna ofertę – działających jako konsorcjum, stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla
jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich
Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

16. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne postanowienia umowne
Istotne postanowienia umowne zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszego SIWZ.
18. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wykaz zamówień
Załącznik nr 4 – Projekt umowy wraz z załącznikami
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych
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