
     Poddębice, dnia 08.11.2021 r. 
 

 

Zapytanie ofertowe 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
 zaprasza do złożenia oferty na 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie obiektów  
Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Poddębice” 

 

 
Działając poza ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zapraszamy do 
złożenia oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej przedmiotu zamówienia: „Zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Gminie 
Poddębice” 

 

I. Szczegółowy opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z 

wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Stacji 
Uzdatniania Wody zlokalizowanych na terenie Gminy Poddębice: 
1) Stacja Uzdatniania Wody w Bałdrzychowie – lokalizacja instalacji na działkach 224/1, 224/5,  

obręb Bałdrzychów, moc instalacji 18 kW. 
2) Stacja Uzdatniania Wody w Porczynach – lokalizacja instalacji na działce 13/4, obręb 

Porczyny, moc instalacji 27 kW 
3) Stacja Uzdatniania Wody w Niewieszu – lokalizacja instalacji na działkach 8/3, 8/4, obręb 

Niewiesz,  moc instalacji 18 kW. 
2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (osobno dla każdego obiektu) powinna zawierać: 
a) Materiały wstępne: 

- uzyskanie wypisów i kopii map z ewidencji gruntów; 
- wykonanie map do celów projektowych; 
- uzyskanie wymaganych warunków technicznych w PGE;  
- wykonanie audytów energetycznych; 

b) projekt budowlany (4 egz.) i wykonawczy (2 egz.): 
- wykonanie badań geologicznych w celu określenia warunków posadowienia fundamentów – jeżeli 

są wymagane; 
- pełny opis wraz z wszystkimi obliczeniami niezbędnymi do wykonania instalacji; 
- rysunek/rzut usytuowania paneli fotowoltaicznych; 
- projekt konstrukcji wsporczych wraz z ich posadowieniem (rysunki, wymiarowanie, opis) ; 
- uzyskanie wymaganych uzgodnień; 
- wytyczne dotyczące przygotowania pomieszczeń potrzebnych do montażu urządzeń; 
- wytyczne ogólnobudowlane i elektryczne; 
- uzyskanie pozwolenia na budowę (bądź potwierdzenie zgłoszenia); 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
d) przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 
e) całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD. 
f) Do obowiązków Wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie do potrzeb: uzyskanie 

wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania prac. Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi Wykonawca. 

g) W dokumentacji Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku zastosowania wyrazów „lub równoważny” 
Wykonawca zobowiązany jest określić cechy (kryteria, parametry) równoważności.  

h) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, 
zezwolenia i warunki wydane przez stosowane instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z 
Zamawiającym. 

i) Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
-  przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego na wszystkich polach eksplantacji, 
-  sprawowanie nadzoru autorskiego, 
- udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi (w przypadku wątpliwości zamawiającego) na ewentualne 

zapytania skierowane przez Wykonawców w terminie 3 dni, od dnia przekazania treści pytań 
przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych, zgodnie z § 7 ust.1 pkt.4. 

3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ma zostać wykonana w szczególności zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 



II. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. 43 678-43-66, fax. 43 678-43-66; e- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl 
 

III. Wymagania ogólne Zamawiającego: 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
2. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy:  

a) O udzielenie niniejszego zamówienia, może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia 
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonali w 
okresie ostatnich 3 lat minimum dwie dokumentacje projektowo – kosztorysowe obejmujące 
budowę instalacji fotowoltaicznych. 

b) Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie załączonych do oferty 
następujących dokumentów:  

 wykazu usług wykonanych (załącznik nr 4), a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
oferty, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania oferty 

3. Zdolność techniczna Wykonawcy:  
a) O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, może ubiegać się Wykonawca, który 

wykaże, że dysponuje: 

 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej   

 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w 
zakresie sieci i instalacji elektrycznych.  

b) Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie załączonych do oferty  
następujących dokumentów: 

 wykazu osób (załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W celu udowodnienia powyższego faktu 
Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez 
Zamawiającego.  

6. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ważną i z najniższą ceną zostanie zawarta 
umowa wg wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia. 
 

IV. Kryterium wyboru oferty: 
     - cena - 100% 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego 
zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty będzie cena 
netto, a w przypadku podmiotów niebędących płatnikami podatku VAT cena brutto. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 

V. Termin realizacji: 
1. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych oraz dokumentacji 

projektowych w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie do 31.01.2022 r. 
2. Opracowanie kompletnej dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia do 29.04.2022 r.  
 

VI. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny oferty. 
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 
2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z załącznikiem Nr 1 (Formularz oferty) oraz zawierać 

wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym poniżej 
wykazem. 



3. Wszystkie strony oferty należy ponumerować i zaparafować.  
4. Ofertę należy zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem Wykonawcy bądź osób mających 

prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu, 
5. Wszelkie poprawki w ofertach muszą być naniesione czytelnie, poprzez przekreślenie oraz 

naniesienie obok prawidłowej treści bądź wartości opatrzonej własnoręcznym podpisem 
Wykonawcy lub osoby upoważnionej (parafka) oraz podaniem daty dokonania poprawki.  

6. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Zaleca się zachować kopię złożonych w ofercie dokumentów. 

7. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną należy wszystkie dokumenty zeskanować i 
przesłać wraz z ofertą na adres mailowy podany w pkt VII  

8. Do formularza oferty – Załącznik Nr 1 należy dołączyć: 
- oświadczenie – załącznik Nr 2. 
- parafowany projekt umowy – załącznik Nr 3. 
- oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia i wykazu osób – załącznik Nr 4. 
 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 
a) Ofertę należy złożyć: 

 w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: „Zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych na terenie obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Gminie 
Poddębice” w terminie do dnia 16.11.2021 r. do godziny 11:00  w siedzibie Zamawiającego 
pok. Nr 6, osobiście lub pocztą, 

 pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl w tytule: Zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych na terenie obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Gminie 
Poddębice” w terminie do dnia 16.11.2021 r. do godziny 11:00. 

b) Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej po adresem www.mpwik-poddebice.pl. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania 
przyczyny. 

 

VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:  
Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewali się w formie elektronicznej, faksowej lub pisemnej.  
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
P. Michał Srogosz tel. 43 678-43-66, 
e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl  
w godz. 700  - 1500 
 

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej                  
w złotych równowartości kwoty 130.000 zł,-  
 

 
Zatwierdzam: 

 
  (-) Włodzimierz Szymański 
             Prezes Zarządu 
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