Zapytanie ofertowe nr ND-6/2019
Zamawiający (beneficjent)
I.

Nazwa i adres Zamawiającego
DUON Dystrybucja sp. z o. o.
z siedzibą w Wysogotowie
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734483,
Kapitał zakładowy: 127 480 400,00 zł, w całości wpłacony,
NIP: 7792130301
Adres strony internetowej: http://duon.biz/
(dalej: „Zamawiający”)

II.

Tytuł projektu
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzeszew – Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją
gazową”

III.

Numer projektu
POIS.07.01.00-00-0001/17

Informacje o ogłoszeniu
I.

Tytuł zamówienia
Zapytanie ofertowe (dalej: „Zapytanie”) dotyczy zamówienia pod nazwą: „Budowa gazociągu śr/c
w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820 m – nadzór inwestorski.”

II.

Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
08.04.2019 r., przy czym termin ten upływa wraz z końcem ostatniego dnia.
Oferta zostanie uznana za złożoną w dniu i godzinie jej wpływu do miejsca składania ofert
określonego poniżej w pkt. III.

III.

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pośrednictwem
poczty lub kuriera - pod adresem:
DUON Dystrybucja sp. z o. o.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo
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62-081 Przeźmierowo
sekretariat
Uwaga: złożenie ofert jest możliwe w czasie urzędowania Zamawiającego tj. w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia
tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego oraz opatrzone
informacją o nadawcy (firma / nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy, jego adres), a także zawierać
opis:
„Oferta na wykonanie zamówienia na:
„Budowa gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820 m – nadzór
inwestorski.”
Numer postępowania: ND-6/2019
Nie otwierać przed godz. 13.00 w dniu 09.04.2019 r.”
IV.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty
Nie dotyczy

V.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pan Arkadiusz Walczak
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
Tel.: +48 66 41 850, 607 661 943
E-mail: arkadiusz.walczak@duon.biz
Godziny urzędowania: 08.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

VI.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Telefon: +48 66 41 850, 607 661 943

VII.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820
m.” zlokalizowanej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

VIII.

Miejsce realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia realizowany na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (powiat
nowodworski, województwo mazowieckie).

Opis przedmiotu zamówienia
I.

Cel zamówienia
1.

Zamówienie udzielane jest w celu dokonania wyboru wykonawcy usług nadzoru
inwestorskiego w ramach projektu „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzeszew –
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Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją gazową” ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VII Poprawa bezpieczeństwa
energetycznego, Działanie: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i
dystrybucji energii.
2.

II.

Projekt jest objęty współfinansowaniem przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok.
820 m.”
2. Usługa nadzoru inwestorskiego musi być wykonana w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa budowlanego, dokumentację projektową oraz umową z Zamawiającym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.
4. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie zamówienia oraz
Zapytaniem i załącznikami do niego.
III.

Kod CPV
71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

IV.

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy

V.

Harmonogram realizacji zamówienia
1.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie od dnia zawarcia
umowy na pełnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego

2.

Umowa zostanie zawarta na czas określony, do dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń po
uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający
szacuje, że odbiór końcowy bez zastrzeżeń robót budowlanych nad którymi sprawowany
jest nadzór inwestorski po uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na
użytkowanie nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2019 r.

Warunki udziału w postępowaniu
I.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.
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II.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.

III.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.

IV.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji
przedmiotu zamówienia następujące osoby:
inspektora nadzoru inwestorskiego (1 osoba) – posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, oraz
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych i w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
w tej specjalności nad co najmniej dwiema zakończonymi robotami budowlanymi polegającymi na
budowie lub przebudowie gazociągu średniego lub wysokiego ciśnienia o długości nie mniejszej niż
500 m (słownie: pięćset metrów) każda.

V.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.

VI.

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 4 do Zapytania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć całego zakresu
określonego w Zapytaniu.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do Zapytania Uszczegółowienie
Zapytania ofertowego.
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VIII.

Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a)

wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór w Załączniku nr 2 do Zapytania);

b)

oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia (wzór w Załączniku nr 3 do Zapytania);

c)

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
odpowiedzialnych za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wraz z
informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór w Załączniku nr 6 do Zapytania);

d)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

e)

pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy;

f)

pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu wykonawcy, jeżeli
uprawnienie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentu, o którym mowa w lit.
e) powyżej;

g)

pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – jeśli dotyczy;

2. Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 1 lit. b-c, e należy sporządzić na piśmie pod
rygorem nieważności i złożyć w oryginale. Dokumenty wymienione w pkt 1 lit. d należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem. Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 lit. f i g, należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
mocodawcę.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. d Zapytania składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że:
a.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w lit. a) niniejszego punktu Zapytania, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w zdaniu
poprzednim stosuje się.
UWAGA: do oferty nie należy załączać Załącznika nr 4 do Zapytania – Istotne postanowienia
umowy w sprawie zamówienia oraz Załącznika nr 5 do Zapytania - Uszczegółowienie Zapytania
ofertowego. Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści
tych załączników.
IX.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena ofert
I.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o
następujące kryteria i przypisane im wagi:
1.
Kryterium 1 - Cena oferty (K1)
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium (K1), tj. P(K1) obliczona
zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
P(K1)= (cena oferty brutto z najniższą ceną/ cena oferty badanej brutto) x 90 pkt
2.

Kryterium 2 – Czas reakcji, rozumiany jako termin stawienia się Wykonawcy na terenie
budowy na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu
wezwania Zamawiającego (K2)
P(K2) = Przyznana liczba punktów w kryterium K2
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium (K2), tj. P(K2) zostanie
ustalona w następujacy sposób:
Zamawiający przyzna ofercie wykonawcy w ramach Kryterium 2 – Czas reakcji (K2):
10 punktów, jeśli wykonawca zadeklaruje, że czas reakcji rozumiany jako termin stawienia się
Wykonawcy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących
zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego będzie nie dłuższy niż 1 dzień roboczy (tj.
Wykonawca stawi się na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w sprawach
niecierpiących zwłoki w następnym dniu roboczym).
Zamawiający przyzna ofercie wykonawcy w ramach Kryterium 2 – Czas reakcji (K2):
5 punktów, jeśli wykonawca zadeklaruje, że czas reakcji rozumiany jako termin stawienia się
Wykonawcy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących
zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego będzie nie dłuższy niż 2 dni robocze (tj.
Wykonawca stawi się na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w sprawach
niecierpiących zwłoki drugiego dnia roboczego).
Zamawiający przyzna ofercie wykonawcy w ramach Kryterium 2 – Czas reakcji (K2):
0 punktów, jeśli wykonawca zadeklaruje, że czas reakcji rozumiany jako termin stawienia się
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Wykonawcy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących
zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego będzie dłuższy niż 2 dni robocze (tj.
Wykonawca stawi się na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w sprawach
niecierpiących zwłoki trzeciego dnia roboczego).
Czas reakcji, rozumiany jako termin stawienia się Wykonawcy na terenie budowy na
wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania
Zamawiającego (K2) nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.
Wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki będzie następowało w formie
elektronicznej na adres email Wykonawcy.
Wezwanie Zamawiającego po godzinie 15.00 będą traktowane jako zgłoszone w kolejnym
dniu roboczym.
Wezwanie Zamawiającego będzie następowało w dni robocze, tj. w dniu od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00-15.00.
Punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane:
P= P(K1) + P(K2)
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała łącznie największą
liczbę punktów.
II.

Wykluczenia
1. Z udziału w postępowaniu Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności:
a) otwarto, w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe;
b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji Warunki
udziału w postępowaniu pkt. I-V Zapytania;
c) nie złożył wymaganych w Zapytaniu oświadczeń lub dokumentów, w tym
przystępując do udziału w postępowaniu nie złożył oświadczenia, że jest
uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac
lub czynności, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego
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zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w
sekcji Ocena ofert pkt. II Wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr
3 do Zapytania);
d) nie wniósł wymaganego wadium;
e) występują okoliczności wskazujące na osobowe lub kapitałowe powiązania
Wykonawcy z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, chyba że niższy próg wynika
z przepisów prawa lub został określony przez Instytucję Zarządzającą,

-

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,

-

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z pkt 1 powyżej.
3. Oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie
podlega badaniu i ocenie.
4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawcę wykluczonego, podając
uzasadnienie.

Załączniki
I.

Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

II.

Załącznik nr 2
Formularz ofertowy

III.

Załącznik nr 3
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Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia - wzór
IV.

Załącznik nr 4
Istotne warunki umowy w sprawie zamówienia

V.

Załącznik nr 5
Uszczegółowienie Zapytania ofertowego

VI.

Załącznik nr 6
Wykaz osób - wzór

VII.

Załącznik nr 7
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
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