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Ogłoszenie

Numer

2021-20606-72901

Id

72901

Powstaje w kontekście projektu

POIS.01.06.01-00-0048/19 - 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie1.6.1 Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji.

Tytuł

Doradztwo techniczne i nadzór inwestorski poprzez  pełnienie 
funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: 
„Budowa źródła wysokosprawnej Kogeneracji dla Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dębicy”

Zamówienia uzupełniające

1.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
2.Przedmiot: usługi w zakresie m.in. nadzoru na w/w przedmiot 
3.Wielkości lub zakresu zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego. 
4.Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia 
konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, objętych wcześniej przeprowadzonym-

  zapytaniem ofertowym na budowę źródła wysokosprawnej Kogeneracji dla MPEC Dębica.

Warunki zmiany umowy

31�Warunki zmiany umowy
1.�Zmiana umowy nie  będzie możliwa w zakresie istotnych postanowień umowy , których zmiana byłaby-

  sprzeczna z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera kontraktu , chyba, że możliwość 
ich dokonania została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz określono  warunki takiej zmiany,
2.�Zmiana Umowy w zakresie  terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana Harmonogramu jest 
możliwa w przypadku:
1)�zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usług w określonym pierwotnie terminie;
2)�przedłużenia terminu realizacji umowy na budowę Instalacji kogeneracyjnej 
3.�Zmiana pozostałych postanowień umowy, innych niż wskazane w ust. 2, jest możliwa w odniesieniu do;
1)�zmiany, na uzasadniony wniosek Inżyniera kontraktu , osób z kluczowego Personelu, pod warunkiem 



Wygenerowano: 2021-10-07 10:15 Strona 2 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Doradztwo techniczne i nadzór inwestorski poprzez  pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji…

uzyskania zgody Zamawiającego,
2)�dostosowania treści Umowy do obowiązujących przepisów prawa, w przypadku zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 
prawnego, w tym zmiana stawki podatku VAT,
3)�zmiany przedstawicieli Stron, osób i podmiotów biorących udział w realizacji Umowy - w przypadku 
niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji Umowy (np. zdarzenia losowe, zmiana 
pracy, rezygnacja itp.) Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje   
i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ.
4.�Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-10-07
1. 07_10_2021_Formularze do wypełnienia
2. 07_10_2021_Klauzula informacyjna POIiŚ 2014-2020
3. 07_10_2021_Opis przedmiotu zamówienia - Inżynier Kontraktu (003)
4. 07_10_2021_SWZ - Inzynier Kontraktu Kogeneracja
5. 07_10_2021_Wzor_umowy - Inzynier Kontraktu

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-10-07

Data ostatniej zmiany

2021-10-07

Termin składania ofert

2021-10-22 12:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Dębicy
Rzeczna 1A
39-200 Dębica
NIP: 8720008382
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Osoby do kontaktu

Marek Brzostowski
tel.: 146826299
e-mail: marekb@mpec-debica.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

 Doradztwo techniczne i nadzór inwestorski 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego 
poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa źródła 
wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dębicy”, zwana 
w dalszej części Instalacją kogeneracyjną . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony 
został w Załączniku nr 7– Opis przedmiotu zamówienia.

Uwaga!
Dokumentacja techniczna dotycząca robót budowlanych, których zakresem objęte jest niniejsze 
postępowanie znajduje się na stronie internetowej : 
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https://www.mpec-debica.pl/zamowienia-publiczne-przetargi/118-2021-budowa-zrodla-
-wysokosprawnej-kogeneracji-dla-miejskiego-przedsiebiorstwa-energetyki-cieplnej--
sp-z-o-o-w-debicy

Kody CPV

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podkarpackie

Powiat

dębicki

Gmina

Dębica

Miejscowość

Dębica

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o 
dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie 
w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech 
usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu /Inwestora Zastępczego przy realizacji 
inwestycji, polegających na budowie instalacji kogeneracyjnych o mocy elektrycznej co najmniej 1 
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MWe,   w tym co najmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. 
Potwierdzenia spełniania powyższego  warunku: 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich dziesięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie podanym powyżej, z podaniem daty oraz 
miejsca ich wykonania, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana 
należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu 
o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia, zgodnie z zapisami 13. 8 SWZ

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania 
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia 
warunek można spełniać łącznie).
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia:
1) Inspektor nadzoru branży instalacyjno-technologicznej
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w  nadzorowaniu lub kierowaniu, robotami 
instalacyjnymi,  
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie przepisów 
Prawa Budowlanego a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r., wymagane są 
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uprawnienia do nadzorowania, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. 

2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej 
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegających na 
budowie instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi 
o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe.
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do  kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa 
Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są 
uprawnienia do nadzorowania, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

3) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, posiadać co najmniej dwie usługi 
polegające na nadzorowaniu lub kierowaniu budową instalacji spalania gazu w tym; co najmniej 
jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi,
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie przepisów Prawa 
Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do 
nadzorowania i  kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

9.1.5.1�posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową: Ocena spełniania niniejszego warunku 
zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku 
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN.
 W  celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć opłaconą 
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polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN, ważną na dzień składania ofert.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

4) Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
odpowiadające wymaganiom do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie-

  uznaje się  te dokumenty jako obowiązujące. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby, w 
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 
r., Nr 243, poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., Nr 63, poz. 220).
5) Osoby wchodzące w skład personelu Inżyniera Kontraktu muszą biegle władać językiem polskim. 
W przypadku, gdy osoba wchodząca w skład personelu nie posiada umiejętności posługiwania się 
biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla 
potrzeb i na okres realizacji umowy.
pełny opis znajduje się pkt 9.1.4.SWZ

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający żąda przedstawienia 
następujących dokumentów:
1)�Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
2)�Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia-  załącznik nr 5 do SWZ.
2�Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.
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3�Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.1�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej IDW;
3.2�Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia (pkt. 9.1.4.) - załącznik nr 3 do niniejszej 
IDW; 
Do w/w wykazu  wykonawca dołącza wraz z przedstawieniem decyzji o nadaniu uprawnień dla 
osób wykonujących czynności w realizacji przedmiotu zamówienia oraz przedstawienie aktualnego 
zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3.3�wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie  ostatnich  10 lat,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy 
w tym  okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych 
dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy; - załącznik nr 4
3.4�dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
3.5�Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 
niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert. 
Wykonawca składając ofertę na przedmiot zamówienia winien posiadać aktualne ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Podstawy wykluczenia z postępowania:
9.4�Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania:
1)�Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)�udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b)�handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)�o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie,
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d)�finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)�o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa,
f)�powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 
z poźn. zm.),
g)�przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe,
h)�o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2)�jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
1);
3)�wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Pełny opis znajduje się w pkt 9.4 i  9.5 SWZ

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena –100 % = 100 pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru: 

          najniższa oferowana cena 
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C=  ---------------------------------------- x 100 pkt 
         cena ocenianej oferty 

Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-10-07 - data opublikowania

-> 2021-10-22 12:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


