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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności w oparciu  

o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

(w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w dziale II ustawy z dn. 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) na „Budowę przyłączy kablowych do zasilania stacji 

ładowania autobusów miejskich w Malborku” w ramach projektu „Elektryfikacja komunikacji 

miejskiej w Malborku”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, 

Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój 

publicznego transportu zbiorowego w miastach”( sygnatura postępowania: ZP/1/BK/2021) 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.,  

ul. Gen. de Gaulle`a 71 82-200 Malbork  

Numer NIP: 579-000-73-40, Numer REGON: 192529622,  

  GLN: 5909000850258 

Konto bankowe: Santander Bank Polska  S.A. O w Malborku  

12 10901098 0000 0001 0818 3363.  

Godziny urzędowania: 7.00–15.00 

Telefon: (55) 647-85-50 Fax: (55) 647-85-50 

strona internetowa: www.bip.mzk.malbork.pl, e-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl  

 

 

ROZDZIAŁ 1 (Opis przedmiotu zamówienia) 

I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów 

miejskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku w ramach 

projektu pn. „Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków  Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” 

(Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19)  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji transformatorowej słupowej, z układem pomiarowym 

pośrednim, przyłącza kablowe SN-15 kV, przyłącze zasilające nn-0,4 kV, złącze kablowe nn-0,4 kV 

w dwóch lokalizacjach:  

a) Zadanie nr 1 - budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów 

miejskich przy Al. Wojska Polskiego w Malborku.  

b) Zadanie nr 2 - budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów 

miejskich przy ul. Gen de Gaulle’a 71 w Malborku.  

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji 

i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót, a także inwentaryzacja powykonawcza. 

Dokument o charakterze poufnym (mapa geodezyjna) zostanie udostępniony wybranemu 

Wykonawcy po podpisaniu umowy, na zasadach określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego:  

a) Przedmiary robót Al. Wojska Polskiego 

b) Przedmiary robót ul. Gen de Gaulle’a 71 

c) STWiORB Al. Wojska Polskiego  

d) STWIORB ul. Gen de Gaulle’a 71  

e) Warunki przyłączenia Al. Wojska Polskiego  

http://www.bip.mzk.malbork.pl/
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f) Warunki przyłączenia ul. Gen de Gaulle’a 71  

g) Projekt wykonawczy Al. Wojska Polskiego  

h) Projekt wykonawczy ul. Gen de Gaulle’a 71 

i) Uzgodnienia Al. Wojska Polskiego  

j) Uzgodnienia ul. Gen de Gaulle’a 71  

k) Zgłoszenie o braku sprzeciwu 

5. Zamawiający posiada zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych. Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymogów 

6. Na czas realizacji zamówienia wykonawca będzie dysponował zespołem osób, w tym kierownikiem 

budowy posiadającym co najmniej : a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 

12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów; b) aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.  

7. Rozwiązania równoważne:  

Ilekroć przedmiar robót wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródła lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, a które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

Wykonawców lub produktów, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał 

spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z 

wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub w normach 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w 

kolejności: - europejskie aprobaty techniczne, - wspólne specyfikacje techniczne, - normy 

międzynarodowe, - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne.  W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz 

aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: - 

Polskie Normy - polskie aprobaty techniczne, - polskie specyfikacje techniczne. Ilekroć dokumentacja 

opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a 

zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu 

założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie 

ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania 

przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, 

iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz 

z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać 

równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień: Parametrów technicznych; Trwałości, 

Eksploatacji; Funkcjonalności, Rozbudowy; Celu przedmiotu umowy. 

8. Wymóg podwykonawstwa: 

8.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 
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9. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne roboty budowlane lub usługi, 

które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i są  zgodne z 

jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego 

wartości. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami na podobne roboty budowlane lub usługi 

może obejmować do 10% zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie podobne zostanie 

wykonane na podstawie odrębnej umowy za obopólną zgodą stron przy zachowaniu stawek 

wynikających z kosztorysu ofertowego, będącego wyliczeniem ceny oferty zamówienia podstawnego. 

II. Wspólny słownik zamówienia CPV: 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45232221-7  Podstacje transformatorowe:  

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej:  

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:  2 miesiące od daty podpisania umowy  

 

ROZDZIAŁ 2 (Warunki udziału w postępowaniu) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania zdolności technicznej lub 

zawodowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie (umowa), polegające na 

budowie sieci kablowej SN-15  kV lub/i budowie przyłącza kablowego SN-15 kV lub/i budowie 

stacji transformatorowej SN/nn o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 zł. (słownie: sto 

tysięcy złotych); Pod pojęciem „1 zamówienie” należy rozumieć zadanie, dla którego podpisany 

został protokół odbioru robót lub dokument równoważny. Definicja przyłącza, oznaczająca odcinek 

lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez 

niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego 

świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej, została podana w § 2 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, 

poz. 623, z późn. zm.) wydanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne. W celu potwierdzenia 

niniejszego warunku wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunku według załącznika nr 3 

oraz Wykaz robót budowlanych według załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

 

2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu z uwagi na: 

2.1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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.  

2.2. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość. 

W celu potwierdzenia braku powiazań, wykonawca składa Oświadczenie o braku konfliktu interesu 

według załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
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ROZDZIAŁ 3 (Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego)  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 2020, poz. 1041) lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344). 

2. W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego na numer faksu i adres e-mail 

podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie, a pozytywny 

raport z urządzenia faksującego Zamawiającego o dostarczeniu dokumentów do Wykonawcy będzie 

traktowany jako potwierdzenie otrzymania dokumentu przez Wykonawcę. 

3. W korespondencji należy posługiwać się numerem sprawy określonym w Zapytaniu Ofertowym. 

4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Jerzy Kopias 

5. Wykonawcy mogą zwracać  się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego  

kierując swoje zapytania na adres lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego, podane  w 

Zapytaniu ofertowym.  

6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

ROZDZIAŁ 4 (Opis sposobu przygotowania oferty) 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

3. Zawartość oferty stanowi: 

3.1. Formularz oferty - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

3.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu – załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego 

3.3.  Oświadczenie o braku konfliktu interesów – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

3.4. Wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w rozdziale 2 pkt 1 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik 

nr 5 do zapytania ofertowego. 

3.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy  (z określeniem jego zakresu) w formie 

oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.   

5. Oferta oraz jej załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli 

ofertę podpisze osoba nie figurująca w rejestrze lub ewidencji, to do oferty winno zostać dołączone 
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pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu 

wykonawcy (w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii).  

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.  

7. Nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty. 

8. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

lub osób uprawnionych. 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie 

z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.. 

Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), 

która spełnia łącznie trzy warunki: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją 

posiadającą wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

10. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010)”. Zamawiający zaleca, aby te dokumenty były 

trwale, oddzielnie spięte. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnienia i dokumentach 

składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy 

czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa 

powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień 

11. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

ROZDZIAŁ 5 (Termin składania ofert) 

1.1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: MZK Sp. z o.o. w siedzibie przy ul. 

Gen de Gaulle’a 71 (sekretariat) lub wysłać na adres poczty e-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl 

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 29-03-2021 roku, o godz. 09:00. 

1.3. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym 

w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zapytania ofertowego zawierająca 

datę upublicznienia zmiany oraz opisu wprowadzonych zmian podlega publikacji i 

rozpowszechnieniu w sposób, w jaki dokonano upublicznienia i rozpowszechnienia pierwotnej 

wersji zapytania ofertowego. 

1.4. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.  

1.5. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. 

1.6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Dopuszcza się 

przedłużenie terminu związania ofert do 60 dni. W tym celu Zamawiający wystąpi do wykonawców 

mailto:mzk-mk@mzk.malbork.pl
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z zapytaniem o możliwość przedłużenia terminu związania ofert. Brak zgody na przedłużenie 

spowoduje, że oferta nie będzie dalej rozpatrywana. 

 

ROZDZIAŁ 6 (Opis sposobu obliczenia ceny) 

1. Formą wynagrodzenia dla zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, szczegółowy opis zawarto w 

projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. Przedmiary robót stanowią 

wykładnię oferty dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty. Cena oferty winna obejmować wszystkie 

koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT. 

2. Pierwszą czynnością przy ustaleniu ceny oferty będzie określenie jej wartości netto, potem określenie 

właściwej stawki podatku vat i jej wysokości, a na końcu wskazanie ceny oferty brutto. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Od 1 listopada 2019 r. 

sposobem rozliczenia podatku należnego w zakresie mechanizmu podzielonej płatności VAT są objęte 

transakcje, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. 2020, poz. 106) 

4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz 

postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny. 

5. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0.5 grosza pomija się, a końcówki 0.5 

grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza) w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019, poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 

złotego (Dz. U. nr 84, poz. 386 z późn. zm.) 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze 

umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty.  

8. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

Zamówieniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę.  

9. W przypadku rażącego odbiegania ceny oferty od szacunkowej wartości oszacowanej przez 

Zamawiającego (różnica większa niż 30%), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej 

oferty lub wezwania do przedstawienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W przypadku 

wezwania do wyjaśnień Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie przedstawi 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę. 

ROZDZIAŁ 7 (Kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i opisem sposobu 

przyznania punktacji) 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu: 

 

LP OPIS KRYTERIÓW OCENY SYMBOL 

WARTOŚĆ 

PUNKTOWA  

WAGI w % 

1. CENA OFERTY C 90 

2. OKRES GWARANCJI   T 10 
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RAZEM 100 

 

2. Sposób oceny przyznania punktacji:  

1.1. KRYTERIUM:  CENA OFERTY (C) 

Ocena ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 

a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 

90 punktów; 

b) Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez 

wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od 

towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego 

kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 90 pkt.;  

c) Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryteriów specyfikacji przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego 

do obliczania punktowego.  

 
najniższa  oferowana cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert  

              C= -----------------------------------------------------------------------  * 100 * 90%  

                                                                                 cena oferowana brutto badanej oferty  

 

1.2. KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI  (G):  

Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji zostanie dokonana wg następującej zasady: 

a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium techniczne: 10 

punktów;  

b) Do oceny w kryterium „okres gwarancji” będzie brana pod uwagę: 

 

Okres gwarancji G Liczba pkt  

Okres gwarancji 36 miesięcy 0 

Okres gwarancji 48 miesięcy 5 

Okres gwarancji 60 miesięcy 10 

 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji nie krótszy, niż wskazany termin minimalny (tj. nie krótszy niż 36 

m-cy). W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji krótszym niż 36 m-cy, oferta 

będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z Zapytaniu Ofertowym.  W przypadku gdy Wykonawca w 

ofercie nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający w trakcie oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny 

okres, tj. 36 m-cy. W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji dłuższym niż 60 m-cy, 

Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu gwarancji. 

Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres gwarancji, jaki został wskazany w 

ofercie Wykonawcy. 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (G)  oferty: 10 

punktów. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy bilans punktów z poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, wg następującego wzoru: 

P = C +G, gdzie:  
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P – łączna suma punktów 

C– liczba punktów przyznana w kryterium: cena  

G – liczba punktów przyznana w kryterium; okres gwarancji  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę przyznanych 

punktów. Obliczane wartości punktów zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli nie 

można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

ROZDZIAŁ 8 (Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację w Bazie konkurencyjności pod 

właściwym, zamieszczonym przez siebie ogłoszeniem postępowania 

2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego. Zakazuje się zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych paragrafem 24 niniejszej Umowy. 

3. Warunkiem zawarcia umowy na przedmiotowe zamówienie jest brak powiązań kapitałowych 

lub osobowych między Zamawiającym i wykonawcom.  

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć: 

a)  kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową  

b) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

c) kopie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego 

d) umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, 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.  

5. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

jest zobowiązany do przedstawienia, nie później niż w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

kopii zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopii polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę wartości równej co najmniej wysokości 

zawieranego kontraktu brutto i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny 

ROZDZIAŁ 9 (Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy) 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie. 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania  umowy przez wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 

4. Poręczenia i gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe, wnoszone jako zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, nie mogą zawierać zapisów ograniczających dysponowanie prawami z tych 

poręczeń lub gwarancji na rzecz osób trzecich. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w  formie poręczeń lub gwarancji, z treści poręczeń lub gwarancji musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłaty kwoty 

zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę, bez konieczności 

potwierdzania tych okoliczności. 

5. Dokumenty związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być 

dostarczone Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego 

prowadzony w banku Santander Bank Polska  S.A. O w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 

3362 przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

7. Z zastrzeżeniem pkt. 8, Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

dokonania odbioru końcowego oraz uznania należytego wykonania zamówienia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym w części wynoszącej 70%, zaś pozostała część zabezpieczenia zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona 

zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to 

będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z  umowy rachunku 

bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego. 

 

ROZDZIAŁ 10 (Postanowienia dodatkowe) 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota brutto 

złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, lub złożone oferty są rażąco niskie. 

2. Od wyniku postępowania Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze 

 

ROZDZIAŁ 11 (Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO  w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego) 

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 
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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”, informuję, 

że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z 

o.o. - siedziba: 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle'a 71, z którym można kontaktować się pisemnie na 

adres siedziby lub poprzez adres e-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl lub telefonicznie pod nr 55 647 80 

50 ; 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub 

poprzez adres e-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl  ub telefonicznie pod nr 55 647 80 50.,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności o nazwie: Budowa przyłączy 

kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich w Malborku. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postepowania 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny  od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia pr184zetwarzania 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. 

    

  Zatwierdzono: 

           ( - ) 

Małgorzata Zemlik, Prezes Spółki 

 

 

 

Wykaz załączników: 

 

Załącznik nr 1. Dokumentacja techniczna  

Załącznik nr 2. Formularz oferty (wzór);  

Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (wzór) 
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Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku konfliktu interesów (wzór)  

Załącznik nr 5. Wykaz robót budowlanych (wzór)  

Załącznik nr 6. Projekt umowy (wzór):  

 

 

 

 


