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NE.38.50.2020.ZS    

                                          

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.   1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 

Włocławek. 
I. 2) TELEFON, FAKS, E-MAIL: tel. 54 231 74 00, faks 54 231 74 01, e-mail mpec@mpec.com.pl . 
I. 3) ADRES STRONY INTERNETOWEJ: www.mpec.com.pl . 
I.   4) LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/mpec_wloclawek 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II. 1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie Pomiarów Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych Grupy A i B (wstępnych i gwarancyjnych) oraz wstępnych pomiarów emisji dla 
zadania inwestycyjnego „Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów 
emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED”, 
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługa 
III.1.3) Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B 
(wstępnych i gwarancyjnych) oraz wstępnych pomiarów emisji dla zadania inwestycyjnego „Dostosowanie 
istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania 
Dyrektywy IED”, w tym: 

1. Zadanie 1 Etap I i II „Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3  
i K4)  oraz WR10 (K1 i K2)”  

2. Zadanie 2 Etap I „Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR10 (K1 i 
K2)” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w treści załączników nr 1 i 2 do umowy, 
stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ, mianowicie: 

1. Załącznik nr 1 do umowy  – „Procedury odbiorowe” stanowiące załącznik do umowy z wykonawcą 
przedsięwzięcia: „Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz 
WR10 (K1 i K2)”  

2. Załącznik nr 2 do umowy – „Procedury odbiorowe” stanowiące załącznik do umowy z wykonawcą 

przedsięwzięcia: „Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR10 (K1 i 

K2)”. 

II.  2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie  do dnia 28 lutego   2022 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
 
III. 1)     WADIUM  - nie dotyczy 
III. 2)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW 
III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia musi być uprawiony do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z art. 147a. ust.1. ustawy Prawo ochrony środowiska  z dnia 27.04.2001 r.  
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Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w treści formularza oferty, 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

III. 2.2)  Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług   
polegających  na wykonaniu pomiarów gwarancyjnych, tj co najmniej jednej usługi - z zakresu 
wykonania pomiarów gwarancyjnych z zakresu odsiarczania i co najmniej jednej -  z zakresu 
odazotowania spalin dla kotłów energetycznych. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony również wówczas, gdy Wykonawca  obydwa rodzaje pomiarów 
wykonywał w ramach jednej usługi  (jednego kontraktu). 
Na potwierdzenie faktu, że wykazane usługi zostały zrealizowane w sposób należyty tj. z zachowaniem 
terminów i parametrów jakościowych  Wykonawca dołączy stosowne potwierdzenia wydane przez 
odbiorców w/w  usług.  

III. 2.3)  Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dla wykonania przedmiotu zamówienia musi 
dysponować odpowiednim zapleczem technicznym  oraz posiadać: 
1. odpowiednie certyfikaty i akredytacje (wg normy PN-EN ISO/IEC 17 025) umożliwiające wykonanie 
przedmiotu umowy, 
2. Zintegrowany Systemem Zarządzania oparty o normy: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-
EN ISO 14001:2005. 
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w treści formularza oferty, 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

III. 2.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu spełniania warunków w tym zakresie. 

III. 2.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać  ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywania działalności z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł. 
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi  kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą 
niż 100 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.3.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wszelkie postanowienia dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV. 1)     TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, stanowiącym  

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2020 z dnia 25.09.2020 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku 
IV.  2)    KRYTERIA OCENY OFERT 
IV. 2.1)  Kryteria oceny ofert:  

 Cena 100% 
IV.  3)    INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1)   Dostęp do SIWZ: : https://platformazakupowa.pl/pn/mpec_wloclawek 
IV.3.2)  Termin i miejsce składania ofert: 12 stycznia 2021 r. godzina 9.00, miejsce:  za pośrednictwem 

platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpec_wloclawek 
IV.3.3)    Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od  terminu składania ofert). 
 

 

                                                                                                                          Prezes Zarządu 

                                                                                                                          Andrzej Walczak 
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