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Formularz oferty
Formularz cenowy
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Istotne Postanowienia Umowy
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenia Wykonawcy
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1.

DEFINICJE

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
2) Postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego
Zamówienia publicznego,
3) Zamawiającym – należy przez to rozumieć LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna z siedzibą w
80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 lub inną spółkę z grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic,
na rzecz której LOTOS Petrobaltic S.A. działa jako pełnomocnik Zamawiającego,
4) Specyfikacji lub SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia w niniejszym Postępowaniu,
5) Ofercie – należy przez rozumieć ofertę Wykonawcy złożoną w toku Postępowania,
6) Zamówieniu - należy przez to rozumieć niniejsze zamówienie sektorowe podlegające
przepisom Ustawy, którego przedmiot został określony w pkt. 6 Specyfikacji,
7) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia,
8) Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);
9) Umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego Zamówienia wraz z
załącznikami zawartą w formie pisemnej po przeprowadzeniu Postępowania i wyborze
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.
10) Jednolitym Dokumencie – należy przez to rozumieć Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (JEDZ) ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3
dyrektywy 2014/25/UE,
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2.
2.1.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Dane Zamawiającego:
Nazwa:
B8 Sp. z o.o. Baltic Sp. k-a.
Adres:
Polska, 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9
Telefon:
+48 58 309 23 04
Faks:
+48 58 301 43 11
Strona www:
http://www.lotos.pl/1635/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/koncesje/koncesja_b8
E-mail:
b8baltic@grupalotos.pl
KRS:
0000489210
NIP:
PL5833163579

2.2.

Pełnomocnik Zamawiającego
Nazwa:
LOTOS Petrobaltic S.A.
Adres:
Polska, 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9
Telefon:
+48 58 301 30 61
Faks:
+48 58 301 43 11
Strona www:
http://www.lotos.pl/163/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic
E-mail:
pp@lotospetrobaltic.pl
KRS:
0000171101
NIP:
PL5830003042
Bank:
Bank PEKAO S.A. II O/Gdańsk ul. Garncarska 23,
Konto PLN: 34 1240 1268 1111 0000 1542 4172
Konto EUR: 86 1240 1268 1978 0000 1542 4215
SWIFT: PKOPPLPW

2.3.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Michał Kostelecki tel. + 48 58 309 21 18
e-mail: pp@lotospetrobaltic.pl

Informacje będą udzielane od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 9ºº - 14ºº.
3.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

3.1.

Postępowanie o udzielenie Zamówienia podlega Ustawie i jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego.

3.2.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz
przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Do czynności podejmowanych przez
Zamawiającego i Wykonawców w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93
z późn. zm.) jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

3.3.

Postępowanie o udzielenie Zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja oznaczone
jest numerem: NH/ZP-11/2016. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten numer.

3.4.

Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w języku polskim lub angielskim.

3.5.

Zamawiający dopuszcza w możliwość złożenia dokumentów i oświadczeń w języku
angielskim.

3.6.

Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski lub
angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski lub język angielski.

3.7.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 Ustawy, jeżeli ostatni dzień terminu
do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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4.
4.1.
5.

INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

5.1.

Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

5.2.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

6.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi łączenia gazociągu z wykorzystaniem
technologii ZAP-LOK.

6.2.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań, których skrócony opis jest następujący:
6.2.1.

Zadanie 1 – usługa układania gazociągu składająca się z następujących czynności:
6.2.1.1.

opracowanie dokumentacji technologicznej ułożenia gazociągu, w tym w
szczególności:
a)

opracowanie
wszystkich
wymaganych
morskich
„manuali”
instalacyjnych, opracowanie procedur bezpiecznego układania
rurociągu oraz „Safety plan”, opracowanie analizy ryzyka wraz z
analizą rozwiązań zabezpieczających i mitygujących.

b)

Przygotowanie instrukcji obsługi wszystkich przewidywanych do
zastosowania urządzeń na pokładzie statku,
dostarczenia procedur typu (contingency) czyli zawierających opis
postępowania w sytuacji awarii poszczególnych urządzeń biorących
udział w operacji, podstawą do wykonania operacji będzie
dokumentacja opracowana przez firmę CORTEZ Subsea (project
nuber: Z12/112996) „B8 gas pipeline installation”

c)

6.2.1.2.

Dostarczenie wymaganego do wykonania operacji układania gazociągu
sprzętu, wraz z wszystkimi wymaganymi danymi technicznymi do
zamontowania na fundamentach na pokładzie statku, m.in.:
a)

pipeline straightener – prostowacz do rurociągu

b)

winch routing sheave – zblocze kierunkowe

c)
d)

tensioner - napinacz
A&R winch, (abandonment and recovery) – winda do wypuszczania
oraz wciągania na pokład rurociągu

e)

HPU (High Pressure Unit) - jednostka hydrauliczna

f)

Hold - back pipe clamp – uchwyt przytrzymujący rurociąg

g)

20ft project container – kontener projektowy

h)

Tensioner control Cabin – stanowisko obsługi napinacza

6.2.1.3.

zapewnienie załogi wymaganej do obsługi sprzętu dostarczonego przez
wykonawcę, także manewrującej stingerem

6.2.1.4.

przygotowanie dokumentacji oraz ułożenie
wytycznymi z projektu Cortez Subsea,

6.2.1.5.

opracowanie dokumentacji technicznej i jakościowej,

6.2.1.6.

Ustalenie podziału odpowiedzialności przed wykonaniem zadania, kto za
co w trakcie pracy odpowiada

6.2.1.7.

opracowanie dokumentacji powykonawczej + raporty z operacji wykładania
rurociągu CTP

6.2.1.8.

dostawa wymaganego sprzętu do bazy lądowej LOTOS Petrobatic S.A. w
Gdańsku na warunkach DDP (zgodnie z Incoterms 2010)
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6.2.2.

Zadanie 2 łączenie odcinków gazociągu z wykorzystaniem technologii ZAP-LOK,
składające się z następujących czynności:
6.2.2.1.

wykonanie operacji łączenia odcinków gazociągu w warunkach pracy na
jednostce Sylur z wykorzystaniem technologii ZAP-LOK.

6.2.2.2.

wykonanie badań i testów połączenia ZAP-LOK na dostarczonych
próbkach gazociągu, uzyskanie aprobaty PRS dla zastosowania
technologii ZAP-LOK,

6.2.2.3.

Dostarczenie wymaganego do wykonania operacji układania gazociągu
sprzętu, wraz z wszystkimi wymaganymi danymi technicznymi do
zamontowania na fundamentach na pokładzie statku, a w szczególności:
a)

ZapLok Pin/Bell machine,

b)

ZapLok Machine and render base,

c)

Zapoxy mixing unit

6.2.2.4.

Dostarczenie
sprzętu
do ZAP-LOK
i wszystkich materiałów
eksploatacyjnych wymaganych do przygotowania złączy i dostarczenie
wszystkich rysunków i danych urządzeń do zaprojektowania dla nich
fundamentów na jednostce SYLUR.

6.2.2.5.

zapewnienie załogi wymaganej
dostarczonego przez Wykonawcę,

6.2.2.6.

przygotowanie dokumentacji jakościowej, procedur przygotowania złączy
ZapLok, testowania wykonanych złączy z wykorzystaniem technologii
Zaplok, oraz zastosowaniem pup-up's, dostarczenie procedury inspekcji
złączy i ich naprawy, opracowanie procedur postępowania w przypadku
podejrzenia rozszczelnienia połączenia ZAP-LOK,

6.2.2.7.

opracowanie dokumentacji technicznej
zastosowania technologii ZAP-LOK,

6.2.2.8.

Ustalenie odpowiedzialności za jakość i poprawność wykonania złączy
ZAP-LOK i postępowania i odpowiedzialności w przypadku awarii
połączenia

6.2.2.9.

opracowanie dokumentacji powykonawczej +raporty z operacji i „track
records” z ZAP-LOK, zgodnie z procedurą przygotowania złącza ZAP-LOK

do

obsługi

i

sprzętu

jakościowej,

ZAP-LOK

z

zakresu

6.2.2.10. dostawa wymaganego sprzętu do bazy lądowej LOTOS Petrobatic S.A. w
Gdańsku na warunkach DDP (zgodnie z Incoterms 2010)
6.2.2.11. Ponadto Zamawiający wymaga przedstawienia poświadczonej przez
Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopia stosownej zgody właściciela
technologii ZAP-LOK na jej stosowanie (np. licencja)
6.3.

Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia znajdują się w załączniku nr 1
do SIWZ.

6.4.

Przedmiot Zamówienia wg kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 51541300-9,
45231220-3, 45500000-2

6.5.

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na Zadanie 1, na Zadanie 2 lub na
Zadanie 1 i Zadanie 2.

6.6.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

6.7.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

6.8.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6.9.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
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6.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.
6.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Zamówienia.
6.13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy realizujący usługę posiadał:
6.13.1. wdrożoną normę zarządzania jakością, normę BHP i normę środowiskową,
adekwatnie do wykonywanej pracy
6.13.2. w okresie realizacji zamówienia następujące ubezpieczenia:
6.13.2.1. Ubezpieczenie OC za szkody osobowe i majątkowe (w tym utracone korzyści
i czyste straty finansowe) powstałe w związku z posiadaniem mienia oraz
prowadzeniem działalności (w tym pełnego zakresu prac wykonywanych w
związku z realizacją niniejszego kontraktu) z limitem odpowiedzialności nie
mniejszym niż USD 1.500.000 Ubezpieczenie powinno obejmować w
szczególności odpowiedzialność za szkody w przedmiocie kontraktu (tj.
rurociągu i jego elementach składowych) i nie może zawierać wyłączeń
odpowiedzialności za szkody powstałe poza lądem.
6.13.2.2. Ubezpieczenie OC pracodawcy z limitem nie mniejszym niż 1.500.000 USD
6.13.2.3. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z limitem nie
mniejszym niż wymagany przez aktualnie obowiązujące przepisy
6.13.2.4. Ubezpieczenie
odpowiedzialności
prawnej
za
środowiska z limitem nie mniejszym niż 1.500.000 USD

zanieczyszczenie

6.13.2.5. W przypadku wykorzystania jednostek pływających innych niż należących
do grupy kapitałowej Lotos Petrobaltic wymaga się:
 Ubezpieczenie typu Hull and Machinery z sumą ubezpieczenia
odpowiadającą wartości jednostki pływającej
 Ubezpieczenie P&I z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż
wymagany przez obowiązujące przepisy w miejscu realizacji kontraktu.;
6.14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.1.

Zamawiający wymaga, aby sprzęt i personel Wykonawcy niezbędny do realizacji Przedmiotu
Zamówienia został zmobilizowany na teren bazy lądowej LOTOS Petrobaltic S.A.
mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Stary Dwór 9 w terminie do 15 kwietnia 2017 r..

7.2.

Miejsce wykonania Zamówienia: PL6

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
8.1.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1.

8.2.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1)
Ustawy.

8.3.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Ustawy
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
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będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
8.4.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..

8.5.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

9.
9.1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
9.1.1.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
9.1.1.1.

9.1.2.

niezależnie od Zadania którego dotyczy oferta Wykonawcy: uzyskali w
każdym roku w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przychody w
obszarze objętym niniejszym zamówieniem w wysokości minimum 1 000
000 PLN,

zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
9.1.2.1.

posiadają doświadczenie w wykonywaniu prac o charakterze podobnym do
Przedmiotu Zamówienia, tj.
9.1.2.1.1. w przypadku Zadania 1: w przeciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) zainstalowano 20 km
podmorskiego otulonego rurociągu CTP wykonanego w
technologii i o parametrach zbliżonych do opisanych w Załączniku
nr 1 do SIWZ, a w szczególności w zakresie dedykowanego
gatunku stali, parametrów mechanicznych i geometrycznych
rurociągu wskazanych w w/w Załączniku. Jako parametry zbliżone
należy rozumieć średnicę rurociągu od 4" do 5” OD oraz w
zakresie materiału rurociągu stal od X-56C do X-65C;
9.1.2.1.2. w przypadku Zadania 2: w przeciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej
50 połączeń w technologii ZAP-LOK podmorskiego rurociągu
wykonanego w technologii i o parametrach zbliżonych do
opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, a w szczególności w
zakresie
dedykowanego
gatunku
stali,
parametrów
mechanicznych i geometrycznych rurociągu wskazanych w w/w
Załączniku. Jako parametry zbliżone należy rozumieć średnicę
rurociągu od 4" do 5” OD oraz w zakresie materiału rurociągu
stal od X-56C do X-65C.

9.1.2.2.

dysponują odpowiednim personelem posiadającym doświadczenie:
9.1.2.2.1. w przypadku Zadania 1: w instalacji rurociągów wykonanych w
technologii i o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do
SIWZ, tj. dysponują minimum 10 osobami o minimum 5 letnim
doświadczeniu w instalacji rurociągów podmorskich, które będą
brały udział w realizacji Zamówienia;
9.1.2.2.2. w przypadku Zadania 2: w łączeniu w technologii ZAP-LOK
rurociągów wykonanych w technologii i o parametrach opisanych
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w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. dysponują minimum 5 osobami o
minimum 5 letnim doświadczeniu w łączeniu podmorskich
rurociągów w technologii ZAP-LOK, które będą brały udział w
realizacji Zamówienia;
9.1.2.3.

niezależnie od Zadania którego dotyczy oferta Wykonawcy: dysponują
sprzętem zdolnym do wykonania wymaganych przez Zamawiającego prac
oraz podstawowym zapleczem technicznym umożliwiającym świadczenie
usługi w sposób ciągły w wymaganym przez Zamawiającego okresie.

9.2.

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
podstawie oświadczeń oraz dokumentów określonych w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania. SIWZ. Niespełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu stanowi
podstawę do wykluczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy

9.3.

Zgodnie z art. 22a Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.

9.4.

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.

9.5.

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.

9.6.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1)
Ustawy.

9.7.

Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację Zamówienia.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
10.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Dokumentu oraz dokumenty, o których mowa w punktach Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania. oraz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. SIWZ.
Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą
także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.
10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu
zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą także Jednolite Dokumenty dotyczące tych
podwykonawców.
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10.4. Jednolity Dokument należy sporządzić zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
10.5. Wzór Jednolitego Dokumentu, o który mowa powyżej znajduje się na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem:
http://www.lotos.pl/344/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
10.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu opisanych w pkt. Błąd!
Nie można odnaleźć źródła odwołania. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
10.6.1. w zakresie warunku opisanego w pkt. 9.1.1 SIWZ:
10.6.1.1. oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze
objętym Zamówieniem lub rachunek zysków i strat, w okresie ostatnich 3
(trzech) latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest w
krótszy – za ten okres,
10.6.2. w zakresie warunków opisanych w pkt. 9.1.2 SIWZ:
10.6.2.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania 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 należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
10.6.2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami,
10.6.2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
10.6.2.4. opis urządzeń technicznych przewidzianych przez Wykonawcę do
realizacji usług,
10.7. W przypadku, gdy Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dostarczy wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty, w których kwoty będą
podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia wymogów
postawionych przez Zamawiającego przeliczy podane kwoty na PLN według średniego
kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu upływu terminu
składania ofert. W razie gdyby w kurs obowiązujący w tym dniu był niedostępny
Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu
obowiązującego przed dniem skłania ofert w Postępowaniu.
10.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania o
udzielenie Zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
10.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
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oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
10.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie Postępowania.
10.11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
10.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.13. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, w szczególności:
10.13.1. wykazy i dokumenty, o których mowa w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania. SIWZ,
10.13.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego w punkcie 6.2 SIWZ, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z zastrzeżeniem
treści art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy,
10.13.3. zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
10.13.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
10.13.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1)
Ustawy,
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10.13.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
10.13.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
10.13.8. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w Postępowaniu,
10.13.9. poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopię stosownej
zgody właściciela technologii ZAP-LOK na jej stosowanie (np. licencja)
10.13.10. poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie certyfikatu
ISO-9001 lub równoważnego potwierdzającego, że Wykonawca ma wdrożoną
normę zarządzania jakością, normę BHP i normę środowiskową
10.13.11. kopie polis ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie
stosownych ubezpieczeń, lub oświadczenie, że w wypadku uznania oferty Wykonawcy
za najkorzystniejszą, zawrze on stosowne ubezpieczenia, zgodne z wymaganiami
Zamawiającego wskazanymi w punkcie 6.13.2 SIWZ niezwłocznie po zawarciu umowy
i przed rozpoczęciem jej realizacji
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
10.14. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.15. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów, o których mowa w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.-Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. SIWZ.
10.16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27).
10.17. W przypadku Wykonawca mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zastosowanie ma § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27).
10.18. W przypadku Wykonawców, o których mowa w pkt. 10.16 i 10.17 w celu uniknięcia
wątpliwości co do rodzajów wymaganych przez Zamawiającego Wykonawcy mogą posłużyć
się systemem informacyjnym e-CERTIS, za pośrednictwem którego Wykonawcy mogą
sprawdzić, jakie zaświadczenia są wymagane w ramach procedur udzielania zamówień
publicznych w danym Państwie w UE. System e-CERTIS dostępny jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/
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10.19. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
10.20. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, inne niż oświadczenia, o których
mowa w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. SIWZ, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
10.22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
10.23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
11.1. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie zastosowanie ma art. 23
Ustawy.
11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, Jednolity
Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie jako
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
11.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym wskazywać czy
pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia czy również do zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa
powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz
rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców.
11.4. Ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
11.5. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne,
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ.
12.1. Komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, posłańca, osobiście, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Osoby uprawnione do komunikacji wskazane są w pkt. 2.2 SIWZ.
12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy zachowaniu
formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza także przesyłanie wszelkich pism faksem lub
pocztą elektroniczną (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12.3 SIWZ).
12.3. Zamawiający wymaga formy pisemnej dla niżej wymienionych czynności:
12.3.1. złożenie Oferty,
12.3.2. zmiana Oferty,
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12.3.3. powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty,
12.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą
elektroniczną (pocztą elektroniczną) każda ze Stron na żądanie drugiej Strony, niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną.
12.5. W przypadku wysłania oświadczenia lub dokumentu faksem lub drogą elektroniczną
Zamawiający nie będzie przekazywał ich w formie pisemnej.
12.6. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i
odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej do kontaktów z
Wykonawcami, w tym odpowiednio na wskazany w niniejszej SIWZ nr faksu lub adres
poczty elektronicznej.
12.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach
określonych w art. 38 Ustawy. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej.
12.10. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców - art. 38 ust.3 Ustawy.
12.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający udostępnia na
swojej stronie internetowej w miejscu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej
SIWZ.
12.12. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zamawiający
może przedłużyć termin do składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia
w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian SIWZ, zgodnie z treścią art. 38
Ustawy.
12.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje do złożonej oferty tylko w
formie przewidzianej w pkt. 16 SIWZ.
12.14. Zamawiający poprawi omyłki w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie, pisemnie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 Ustawy.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie Ceny obejmującej całość
Zamówienia, w tym wartość netto oraz podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień
składania Oferty.
13.2. Cenę należy skalkulować na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik do
formularza oferty.
13.3. Cena Oferty ma być wyrażone w EUR zgodnie z polskim systemem płatniczym, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
13.4. Walutą rozliczeniową jest EUR. Zamawiający dopuszcza rozliczenia w USD.
13.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
14.1. Kryteria i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione poniżej kryteria:
a) Najniższa Cena (Pc) – waga 60%
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(Pb) – waga 40%
14.2. Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające
odrzuceniu, kryteria dla ofert dotyczących poszczególnych zadań są takie same, róznia się
jedynie szczegółowym opisem podanym w załączniku:
14.2.1. Zamawiający w kryterium Najniższa Cena może przyznać maksymalnie 60 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Pc = (Cmin./Cofer.) x 60, gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej Ofercie,
Cmin. – najniższa oferowana Cena spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cofer. – Cena rozpatrywanej oferty
14.2.2. Zamawiający w kryterium Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia może przyznać maksymalnie 40 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Pb = (Bofer./Bmax) x 40, gdzie:
– łączna liczba punktów jaką Wykonawca uzyskał w kryterium kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,

Pb

Bofer. – liczba punktów przyznana za rozpatrywanej Ofercie za kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Bmax – najwyższa liczba punktów przyznana za kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
Na potrzeby niniejszego kryterium w przypadku każdego z Zadań, Zamawiający
obliczy punktację dla każdego z pracowników Wykonawcy na podstawie informacji
podanych przez Wykonawcę w Wykazie Osób (druk oświadczenia stanowiący
Załącznik nr … do SIWZ) według punktacji:
a) w przypadku Zadania 1: wynikającej z sumarycznej długości podmorskich
otulonych rurociągów CLP w układaniu których pracownik Wykonawcy brał
udział w przeciągu ostatnich 5 lat:







powyżej 200 km ....................... 20 pkt
powyżej 120 do 200 km ........... 15 pkt
powyżej 80 do 120 km ............. 10 pkt
powyżej 50 do 80 km ................. 6 pkt
powyżej 20 do 50 km ................. 3 pkt
20 km ......................................... 0 pkt

b) w przypadku Zadania 2: wynikającej z sumarycznej ilości połączeń w
technologii ZAP-LOK wykonanych na podmorskich otulonych rurociągach CLP
przy wykonywaniu których pracownik Wykonawcy brał udział w przeciągu
ostatnich 5 lat:
 powyżej 100 połączeń ............. 20 pkt
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powyżej 80 do 100 połączeń ... 15 pkt
powyżej 70 do 80 połączeń ..... 10 pkt
powyżej 60 do 70 połączeń ....... 6 pkt
powyżej 50 do 60 połączeń ....... 3 pkt
50 połączeń ............................... 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za Kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w przypadku
poszczególnych Zadań (tj. 40 punktów) zostanie przyznana Wykonawcy, którego
pracownicy uzyskają łącznie najwięcej punktów według opisów wskazanych
powyżej. .
14.3. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi najkorzystniejszy
bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Specyfikacji, wyliczonych zgodnie ze
wzorem:
O = Pc + Pb
gdzie:
O - oznacza łączną ilości punktów przyznanych ocenianej ofercie w zakresie wszystkich
kryteriów oceny Ofert wskazanych w pkt. 14.1 SIWZ.
14.4. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Umowy
zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak
nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. Wykonawca
podpisze Umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
15.2. Zamawiający może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww.
terminów zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy.
15.3. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem Umowy o zamówienie publiczne
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
16.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz Ustawie.
16.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
16.3. Oferta i załączniki, zgodnie z art. 9 ust.1 i 2 Ustawy powinna być napisana w języku polskim
pod rygorem nieważności i podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy i do składania oraz przyjmowania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i
załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby/ób podpisujących ofertę, określające
jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
16.4. Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do swej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub
jego notarialnie poświadczonej kopii.
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16.5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, powinny być spięte lub zszyte w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki i ułożone w kolejności. Wszystkie strony
oferty zarówno zapisane jak i niezapisane, w tym przekładki, powinny być ponumerowane
kolejnymi liczbami całkowitymi i zaparafowane przez Wykonawcę lub osobę umocowaną
przez Wykonawcę. Miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane i
datowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
16.6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
16.7. Wykonawca przystępujący do postępowania składa Ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
zewnętrznej – opatrzonej dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi układania
gazociągu z wykorzystaniem technologii ZAP-LOK, (ozn. NH/ZP-11/2016). Nie
otwierać przed 24 marca 2017 r. godz. 13:45”
wewnętrznej – opatrzonej dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi układania
gazociągu z wykorzystaniem technologii ZAP-LOK (ozn. NH/ZP-11/2016). Nie
otwierać przed 24 marca 2017 r. godz. 13:45” i pieczątką firmową Wykonawcy.
16.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania Ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub
wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt. 16 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy
dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
16.9. Oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
16.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert w Postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
16.11. Zastrzeżone informacje oferty winny być wyraźnie odróżnione od jawnych elementów (np.
złożone w osobnej odpowiednio oznakowanej kopercie) i oznakowane „tajemnica
przedsiębiorstwa”.
16.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, protokół postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt. 16.10 SIWZ. Zastrzeżone
informacje oferty winny być wyraźnie odróżnione od jawnych elementów (np. złożone w
osobnej odpowiednio oznakowanej kopercie) i oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa”.
17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
17.1. Termin związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert i wynosi 60
dni.
17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert, bieg terminu
związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia
18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
18.1. Termin składania Ofert upływa w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 13:30 czasu
środkowoeuropejskiego (CET) Zamawiający niezwłocznie zwraca Ofertę, która została
złożona po terminie.
18.2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
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układania gazociągu z wykorzystaniem technologii ZAP-LOK
18.3. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu, w którym upłynie termin ich składania, o godzinie 13:45 CET.
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa z uwzględnieniem treści zawartych w
załączniku 5 SIWZ.
19.2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego Istotne postanowienia Umowy –
stanowiące załącznik nr 5 SIWZ. Treść IPU musi zostać zaakceptowana przez Wykonawcę.
20. PROCEDURA ODWRÓCONA (art. 24aa)
20.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia postępowania zgodnie z art.
24aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający uprawniony będzie najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
20.2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta zostanie oceniona za najkorzystniejszą będzie uchylać
się od zawarcia Umowy, Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył najwyżej
ocenioną Ofertę spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w Postępowaniu.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
21.1. Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. jeśli poniosły lub mogły ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.
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