ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z budową stacji transformatorowej w ramach projektu
pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 700 kW w Boguszewie przez firmę Biodragon
Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020.

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego:
1/2020/ZO

Zamawiający:
Biodragon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Szczęsne 33
10-687 Olsztyn

Szczęsne, dnia 24 lutego 2020 r.
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I. Nazwa i adres Zamawiającego
Dane Zamawiającego:
Nazwa: Biodragon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Szczęsne 33, 10-687 Olsztyn
NIP: 7393877837
Telefon: 604 460 580
Adres e-mail: biodragon@op.pl
Osoba do kontaktu: Zbigniew Zielonka
tel. 604 460 580
e-mail: biodragon@op.pl
Zamawiający odpowiedzialny za realizację niniejszego postępowania nie jest podmiotem
zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
II. Podstawy prawne udzielenia i realizacji zamówienia
1. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wg. regulacji
zawartych w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
2. Przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje w poszanowaniu zasady jawności, konkurencyjności
oraz równego traktowania Wykonawców.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, udostępnione zostaje w internetowej Bazie
Konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
4. Źródła dofinansowania Projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00.
Działanie: RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych.
III. Określenie przedmiotu zamówienia
1.

2.

3.

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z budową stacji
transformatorowej w ramach projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 700 kW
w Boguszewie przez firmę Biodragon Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 695,52 kW wraz z
budową stacji transformatorowej na działce nr 5, obręb 0002 w Boguszewie, gmina Miłomłyn.
Przedmiot zamówienia zakłada budowę naziemnej elektrowni fotowoltaicznej z wykorzystaniem
technologii polikrystalicznej do produkcji energii elektrycznej wraz z budową przyłącza
elektroenergetycznego o długości 29,5 m. Inwestycja polega na montażu 2576 szt. paneli
fotowoltaicznych (polikrystalicznych) o łącznej mocy 695,52 kW połączonych w samodzielne
układy wraz z falownikami, z niezbędnym okablowaniem i osprzętem.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 695,52 kW obejmuje:
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a) montaż wolnostojących ogniw słonecznych na konstrukcjach,
b) podłączenie paneli,
c) budowa linii kablowych niskiego napięcia łączących falowniki ze złączami kablowymi i
linii kablowych słaboprądowych zapewniających transmisję danych między urządzeniami,
d) ułożenie okablowania,
e) budowa przyłącza elektroenergetycznego o długości 29,5 m wraz z budową stacji trafo
15/0,4 kV,
f) budowa ogrodzenia,
g) uporządkowanie terenu,
h) montaż monitoringu wizyjnego i kontrola dostępu,
i) uruchomienie elektrowni i konfiguracja.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach:
a) Projekt budowlany– załącznik nr 1a do zapytania ofertowego
b) Rysunki – załącznik nr 1b do zapytania ofertowego
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż
zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
6. Kod CPV:
45.00.00.00-7 – roboty budowlane
45.31.00.00-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09.33.12.00-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45.22.00.00-5 – roboty inżynierskie i budowlane
45.22.31.00-7 – montaż konstrukcji metalowych
45.22.31.10-0 – instalowanie konstrukcji metalowych
45.25.11.00-2 – roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
45.31.10.00-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
7. Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami, zaleceniami producentów materiałów i wytycznymi zastosowanych
technologii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, a także wskazaniami i wymaganiami osób
pełniących nadzór ze strony Zamawiającego.
8. Wszystkie materiały stosowane podczas wykonywania prac instalacyjnych przez Wykonawcę
muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do powszechnego obrotu i zastosowania w
budownictwie oraz spełnić wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiału.
9. Wszystkie materiały, urządzenia, wyroby budowlane zastosowane do realizacji robót powinny
odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji technicznej
oraz wymaganiom zapytania ofertowego.
10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń,
materiałów, rozwiązań technologicznych lub procesów ich wytworzenia je charakteryzujące, które
mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w Dokumentacji Projektowej
konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały, urządzenia, produkty
lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być
gorsza od jakości określonych w specyfikacji produktu lub rozwiązania technologicznego.
11. Za ofertę równoważną uważa się taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia o
właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w Dokumentacji
Projektowej, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem lub
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12.

13.

14.
15.

16.

wykonanych w innym od podanego procesie technologicznym. Nie jest to oferta identyczna ze
wskazanym przedmiotem zamówienia.
Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki
towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe,
a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego załączyć do oferty dokumenty
z których jednoznacznie będzie wynikał fakt równoważności rozwiązania.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także
do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawców w trakcie
realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, gmina
Miłomłyn, działka nr 5, obręb 0002 w Boguszewie.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał:
− co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu oraz
uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej naziemnej o mocy co najmniej 600 kW.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty
poświadczające, że elektrownia została wykonana prawidłowo i w sposób
należyty.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
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b) w zakresie potencjału osobowego:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie, tj.
1. co najmniej 1 osobą wyznaczoną na stanowisko Kierownika budowy, która posiada:
− uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami
budowlanymi, oraz
2. co najmniej 1 osobą wyznaczoną na stanowisko Kierownika robót konstrukcyjnobudowlanych, która posiada:
− uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi, oraz
3. co najmniej 1 osobą wyznaczoną na stanowisko Instalatora OZE, posiadającą:
− certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający kwalifikacje
do instalowania odnawialnego źródła energii – systemów fotowoltaicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do ofert wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę. Jednocześnie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed
podpisaniem umowy przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie
niezbędnych uprawnień przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.
1.2. zdolności ekonomicznej lub finansowej
a) Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną powyżej.
2.

3.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczeń oraz dokumentów wskazanych w rozdziale VI. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie w/w warunków
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem oferty za odrzuconą.
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu, tj.
3.1. są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony IZ PO;
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) 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.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2
do zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3.2. zalegają z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3. wykonawcy będący osobami fizycznymi zostali skazani prawomocnie:
a) za przestępstwo o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228
230a, art. 250a łapownictwo wyborcze, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub
związku przestępczym lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 odpowiedzialność karna za
przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy lub art. 48 odpowiedzialność
karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
b) za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) za przestępstwo skarbowe,
d) za przestępstwo o którym mowa w art. 9 zatrudnianie cudzoziemców przebywających w
RP nielegalnie lub art. 10 zatrudnianie przebywających w RP nielegalnie cudzoziemców
w warunkach szczególnego wykorzystania ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
e) za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych.
3.4. wykonawcy, 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 lub wykroczenie, o którym mowa w pkt. 3.3. a)-e) niniejszego rozdziału.
3.5. wykonawcy będący podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2019 r. poz. 628 i 1214).
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Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty aktualną
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w rozdziale V pkt. 3 ppkt.
3.3., 3.4. oraz 3.5. niniejszego zapytania – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą
spełnić łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym każdy z Wykonawców musi złożyć osobno.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 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. Wzór zobowiązania –
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną
techniką.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną przez Wykonawcę
własnoręcznym podpisem.
3. Oferta i wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem
z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), lub przez pełnomocnika.
4. W przypadku składania oferty wspólnej (np. przez spółkę cywilną lub konsorcjum) oferta
i wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, powinny być podpisane przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Podpis osoby upoważnionej na oświadczeniach i dokumentach musi być złożony w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą, tj. czytelny podpis lub podpis i pieczątką
z imieniem i nazwiskiem.
6. Poprawki (w tym, w szczególności przekreślenia, uzupełnienia, przerobienia, nadpisania itp.)
powinny być naniesione przez Wykonawcę czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko jedną
ofertę.
8. Koszty związane z przygotowaniem i sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów, zawartych w ofercie.
11. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 419). Dokumenty zawierające informacje
zastrzeżone należy umieścić w oddzielnym pakiecie z ponumerowanymi stronami, spiętym i
opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone – informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Zamawiający zaleca aby pakiet z informacjami zastrzeżonymi jako tajemnica przedsiębiorstwa
został złożony przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie, oznakowanej „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięty (zszyty) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty w
sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofercie.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty
tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta,
tj. w zamkniętym opakowaniu (kopercie), przy czym opakowanie to powinno być oznakowane
napisem „OFERTA ZAMIENNA”. Opakowanie to (koperta) zostanie otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany.
15. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez
złożenie pisemnego zawiadomienia o wycofaniu oferty w formie pisemnej lub też złożyć nową
ofertę z napisem na opakowaniu (kopercie) „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM OFERTY
POPRZEDNIEJ”. Opakowanie takie (koperta) zostanie otwarte w pierwszej kolejności.
Opakowanie (koperta) z ofertą wycofaną nie będzie otwierane. Złożenie drugiej oferty bez
wycofania uprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzuceniu
obu.
16. Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, na adres
wskazany na kopercie (opakowaniu zewnętrznym).
17. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - należy złożyć je do oferty
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Analogicznie zasady obowiązują
w przypadku pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
18. Na kopercie należy umieścić nazwę Wykonawcy oraz napis:
„ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/ZO – Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z
budową stacji transformatorowej w ramach projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej
o mocy do 700 kW w Boguszewie przez firmę Biodragon Sp. z o.o.”
19. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty, tj.:
a) formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę zawierający wszystkie niezbędne
informacje/dane konieczne do oceny oferty pod kątem kryteriów oceny ofert opisanych w
rozdziale XI zapytania ofertowego, cenę ofertową, dane identyfikujące Wykonawcę,
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
zapytania ofertowego,
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c) wykaz robót budowlanych sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,
wraz z dowodami należytego wykonania,
d) wykaz osób sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego,
e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną w zapytaniu,
f) zaświadczenie z ZUS/KRUS,
g) zaświadczenie z US,
h) informacja/e z KRK,
i) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona
na podstawie dokumentu rejestrowego, w formie oryginału lub poświadczone notarialnie – jeśli
dotyczy. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do
reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub
pełnomocnictwo,
j) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) – jeśli
dotyczy,
k) dowód wpłaty wadium – potwierdzenie przelewu lub dokument gwarancji lub poręczenia,
w zależności od sposobu ustanowienia wadium,
l) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów –
jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – jeśli dotyczy,
m) inne dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny oferty, w szczególności służące do
weryfikacji kryteriów oceny ofert (raport z powszechnie dostępnego oprogramowania do
sporządzania koncepcji elektrowni fotowoltaicznych potwierdzający produkcję energii
elektrycznej, arkusz kalkulacyjny i inne).
20. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może dokonać ich
poprawienia, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, za zgodą
Wykonawcy.
21. Złożone oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
22. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokument, w którym jakakolwiek wartość wyrażona jest w
walucie obcej, do przeliczenia tej wartości na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs tej waluty
do PLN z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ podany przez Narodowy Bank Polski.
Zasada ta nie dotyczy ceny ofertowej netto wyrażonej w walucie obcej w Formularzu ofertowym,
ponieważ w tym przypadku Zamawiający zastosuję zasadę opisaną w rozdziale VII pkt. 4 zapytania
ofertowego.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową netto, musi uwzględniać wszystkie wymagania
związane z realizacją zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie
może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zmian przewidzianych
zapisami umowy. Cena ofertowa netto nie zawiera podatku VAT.
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2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca
mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Wykonawca określi cenę netto zamówienia w walucie PLN lub EURO cyfrowo, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy również wszelkich obliczeń w ramach oferty.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem słownym a cyfrowym ceny zamówienia wskazanej
w formularzu ofertowym, i braku możliwości jej odczytania z pozostałych dokumentów oferty,
wiążący będzie zapis wyrażony cyfrowo.
4. W przypadku złożenia oferty w walucie EURO, dla porównania złożonych ofert, Zamawiający
przeliczy cenę ofertową netto na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia składania ofert.
5. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek
czynności niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, a w szczególności
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
VIII. Zasady porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach
prowadzonego postępowania
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Wykonawcy przekazują
pisemnie i/ lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biodragon@op.pl
2. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego stają się integralną częścią niniejszego
zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert. Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania
Wykonawców oraz dokonując zmian w zapisach niniejszego zapytania uwzględnia czas niezbędny
na przygotowanie i złożenie ofert przez Wykonawców. W tym celu Zamawiający zastrzega, że
termin składania ofert może ulec stosownemu wydłużeniu. Wszelkie informacje nt. dokonywanych
zmian będą ponadto odpowiednio publikowane w internetowej Bazie Konkurencyjności dostępnej
na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelew na konto), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w walucie obcej, do przeliczenia wartości wadium na PLN
Zamawiający przyjmie średni kurs tej waluty do PLN z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o
zamówieniu na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
podany przez Narodowy Bank Polski.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
26.03.2020 r. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 26.03.2020 r. znajdzie się na koncie Zamawiającego.
5. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem
„Wadium postępowania nr 1/2020/ZO” na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: Bank
Pekao S.A. 15 1240 5598 1111 0010 6473 8540.
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6. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądze należy w ofercie
złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert najpóźniej do końca
terminu składania ofert.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wpłaty na
rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach, określonych w pkt. 13 niniejszej
części zapytania ofertowego.
8. Gwarancja (poręcznie) powinna zawierać poniższe elementy:
a) nazwę i siedzibę zleceniodawcy (Wykonawcy), nazwę i siedzibę beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę i siedzibę Gwaranta/Poręczyciela (banku,
instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu,
b) kwotę gwarancji (poręczenia),
c) termin ważności gwarancji (poręczenia),
9. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta
(Poręczyciela). Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby
podpisującej, tj. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, i/lub
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą, poczynając od daty
składania ofert.
X. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2020 r. w formie pisemnej osobiście w siedzibie
Zamawiającego pod adresem: Szczęsne 33, 10-687 Olsztyn, za pośrednictwem usług pocztowych
lub kurierskich, lub na adres e-mail: biodragon@op.pl
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
XI.
1.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

I. Cena netto (C) – 40%
II. Deklarowana ilość rocznej unikniętej emisji CO2 do atmosfery w wyniku działania wykonanej
instalacji fotowoltaicznej – 20%
III. Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – 10%
IV. Okres gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe – 30%
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Kryterium I: Cena netto – 40%
Dla zapewnienia równouprawnienia Wykonawców krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą
ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie
wyrażona w PLN lub EUR (cena podana w EUR zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu
walut NBP z dnia składania ofert). Oferta zawierająca najniższą cenę ofertową otrzyma maksymalną
liczbę punktów tj. 40. Każda kolejna, wyższa oferowana wartość otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg
wzoru:
𝐶=

𝐶𝑁
𝑥40
𝐶OB

gdzie:
CN
– najniższa zaoferowana Cena netto,
COB
– Cena netto zaoferowana w ofercie badanej.
Kryterium II: Deklarowana ilość rocznej unikniętej emisji CO 2 do atmosfery w wyniku
działania wykonanej instalacji fotowoltaicznej – 20%
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę raportu z powszechnie
dostępnego oprogramowania do sporządzania koncepcji elektrowni fotowoltaicznych potwierdzającego
produkcję energii elektrycznej, która powinna być bazą do przeliczenia unikniętej emisji CO2 (efektu
ekologicznego) zgodnie z metodyką uznaną przez instytucję finansującą projekt. Obliczenie efektu
ekologicznego powinno zostać dołączone do oferty i sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym, który jest
do pobrania na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/send/?id=3591&v=1
Przy wyliczaniu planowanego zużycia paliwa – w przypadku produkcji energii elektrycznej – należy
odnieść się do docelowej ilości energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania (w ciągu roku)
w ramach realizacji zamówienia oraz wartości opałowe dla paliwa, tj. brykietu węgla kamiennego
podane w tabeli 14 informacji KOBiZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku
2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok
2016” (Warszawa, grudzień 2015), wg wzoru:
B [Mg] = ( (E [MWh] x 3600) / WO [MJ/kg] ) / 1000
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane według wzoru:

Deklarowana ilość rocznej unikniętej emisji CO2 w ofercie badanej
Punkty = ---------------------------------------------------------------------------x 100 x znaczenie 20% (max. 20 pkt.)
Największa deklarowana ilość rocznej unikniętej emisji CO2

W przypadku braku danych w ofercie pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie spełnienia
kryterium, oferta za to kryterium otrzyma 0 punktów.
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Kryterium III: Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) –
10%
Maksymalną liczbę punktów tj. 10 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy możliwy czas
usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach), natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane według wzoru:
Najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach)
Punkty = ------------------------------------------------x 100 x znaczenie 10% (max. 10 pkt.)
Czas usunięcia awarii badanej oferty (w godzinach)
UWAGA! Zaproponowany czas usunięcia awarii Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu
oferty. Brak w ofercie wskazania czasu usunięcia awarii spowoduje odrzucenie oferty.
Kryterium IV: Okres gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe – 30%
Kryterium będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji jakości (w miesiącach)
na roboty budowlano-montażowe od dnia podpisania protokołu obioru końcowego. Oferta zawierająca
najdłuższy okres gwarancji jakości, spełniająca warunki zapytania, uzyska maksymalnie 30 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty przeliczone proporcjonalnie według wzoru:
okres gwarancji jakości w badanej ofercie
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 30 (waga punktowa)
najdłuższy okres gwarancji jakości spośród złożonych ofert
Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe wynosi 60 miesięcy.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty.
UWAGA! Oferowany okres gwarancji jakości należy wskazać w Formularzu ofertowym. Brak w ofercie
wskazania okresu gwarancji lub wskazanie takiego, który jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w
zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
krótszego okresu gwarancji jakości niż wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z zapytaniem ofertowym.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (największa liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie
zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
XII. Przesłanki unieważnienia postępowania, wykluczenia Wykonawcy oraz odrzucenia ofert
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak powiązań Wykonawcy
z Zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku
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powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni
z postępowania.
b) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
c) Wykonawcę, który podlega wykluczeniu w sytuacji wskazanej w rozdziale V pkt. 3 ppkt. 3.2.3.5. zapytania ofertowego.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego łącznie z załącznikami;
b) jej treść nie będzie zawierała informacji odnoszących się do ustanowionych kryteriów oceny
oferty (dotyczy kryterium: cena, czas usunięcia awarii, okres gwarancji jakości na roboty
budowlano-montażowe);
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie złożył
wyjaśnień jako odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie
podejrzenia zaoferowania przez wykonawcę rażąco niskiej ceny;
e) Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł po terminie składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić
i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;
g) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w
wezwaniu zawiadomił go Zamawiający;
h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
i) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
j) złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z przedmiotowego postępowania.
3. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności warunkujące unieważnienie postępowania:
a) Zamawiający może unieważnić postępowanie, kiedy cena oferty najkorzystniejszej przekracza
kwotę, która została przez Zamawiającego przeznaczona na realizację przedmiotowego
postępowania;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie
zamówienia, przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców i/lub obowiązujących przepisów prawa;
c) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty lub złożona oferta/ oferty podlegają odrzuceniu.
4. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku
unieważnienia postępowania.
XIII. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
1. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego wg zasady konkurencyjności;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w związku z obowiązkiem realizacji przez
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Zamawiającego zasad wynikających z pkt. 6.5 ppkt. 1) i 2) wytycznych Ministerstwa
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez cały okres trwałości projektu,
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana
nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym oraz nie
narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO1;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza
przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Składając ofertę należy być świadomym, że mogą znajdować się w niej dane osób fizycznych,
np. osób wskazywanych do kontaktu. Pozyskane oferty, a wraz z nimi ewentualne dane
osobowe, służą Zamawiającemu wyłącznie do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi
Wytycznymi kwalifikowalności wydatków, a następnie ich rozliczeniu i archiwizacji, zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu unijnego, w ramach którego finansowane jest zamówienie.
Oznacza to, że dostęp do złożonych ofert mogą mieć inni potencjalni Wykonawcy, Instytucje
finansujące projekt oraz uprawnione Instytucje kontrolujące projekt. Informacje dotyczące ofert
publikowane są, zgodnie z ww. Wytycznymi, na stronach internetowych, na których
publikowane było zapytanie ofertowe. Ponadto oferty mogą być przekazywane do Instytucji
zaangażowanych w obsługę projektu za pomocą systemu SL2014. Administratorem ww. portali
i systemów nie jest Zamawiający, a Instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie funduszy
europejskich w Polsce.
Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca jest świadomy powyższych
uwarunkowań i je akceptuje.

Wyjaśnienie: 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.
1
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XIV. Dodatkowe informacje
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym znajdują zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r. poz. 93 ze zm.) oraz
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Do prowadzonego postępowania Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Dokonywane i publikowane przez Zamawiającego zmiany treści Zapytania ofertowego, a także
publikowane odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Zapytania ofertowego.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest:
a) podpisać umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie
z niniejszym zapytaniem ofertowym oraz złożoną ofertą.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania
Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
7. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1. zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe
do zapobieżenia, w szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, które zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosownymi
przepisami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych)
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania – zmiana terminu o czas
występowania siły wyższej, w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć
teren instalacji przed niepożądanym jej działaniem,
b) niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrzymujących się nieprzerwanie przez
okres co najmniej 5 dni roboczych i uniemożliwiających prowadzenie robót instalacyjnych
– zmiana terminu wykonania o czas utrzymywania się powyższych warunków, w takiej
sytuacji Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren instalacji przed niepożądanym
działaniem tych warunków,
c) przerwania lub wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana terminu o czas niezbędny na
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności – zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia,
e) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeśli te roboty mają wpływ
na termin wykonania zamówienia – zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na
prawidłowe wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

16

f) zmiany dokumentacji technicznej – zmiana o czas niezbędny dla dostosowania się
Wykonawcy do zmiany,
g) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych
wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenie lub
decyzje administracyjne przekroczy łącznie 21 dni,
h) w każdym przypadku, na wniosek Zamawiającego, za porozumieniem stron – zmiana
terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. zmiana wynagrodzenia, w przypadku:
a) rezygnacji z części robót, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe,
w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie
postępowania lub w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych robót,
b) konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było
przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (roboty zamienne).
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, urządzeń, technologii robót oraz
instalacji przyjętych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą
korzystne dla Zamawiającego, tj.:
a) powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację zrealizowanego przedmiotu zamówienia, lub
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu
zamówienia, lub
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest pozytywna opinia autora dokumentacji
projektowej lub zgoda Zamawiającego. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować
podwyższenia wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość uzasadnionej zmiany osób uczestniczących
w wykonywaniu zamówienia (wskazanych w wykazie osób). Zmiana którejkolwiek z osób
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych w zapytaniu ofertowym.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, wszystkie dokumenty
przedkładane Zamawiającemu w ramach oferty muszą być napisane w języku polskim lub być
przetłumaczone z języka obcego na polski.
W załączeniu:
1. Załącznik nr 1a – Projekt budowlany
2. Załącznik nr 1b – Rysunki
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
4. Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych
5. Załącznik nr 4 – Wykaz osób
6. Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania
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