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Ostrów Mazowiecka dn. 12.07.2022 r. 

Nr sprawy: ZO 11/22 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przegląd i opracowanie ekspertyzy, ocena stanu technicznego komina żelbetowego o wysokości  

H = 80 m. 

Zamawiający: 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

ul. Henryka Trębickiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel. 29 74 625 37 

Adres poczty elektronicznej: zecostrow@zecostrow.pl 

Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow 

 

Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 431 000 euro 

 

I. Przepisy oraz tryb i rodzaj udzielenia zamówienia 

1. Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2019 ( zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 

288, 1492, 1517, 2275, 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 464) i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, 
zamówienie nie podlega jej przepisom. 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na 

dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostrowi 
Mazowieckiej”.  

3. Tryb udzielenia zamówienia – Zapytanie ofertowe 

4. Rodzaj zamówienia – usługa. 

5. Wspólny słownik zamówień CPV: 

 71312000 -8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 

 71335000 -5 Badania inżynieryjne 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i opracowanie ekspertyzy, oceny stanu 

technicznego komina żelbetowego o wysokości H = 80 m. w ciepłowni Zamawiającego przy  

ul. Lipowa 4. 

2. Zakres prac obejmuje: 
1) Przegląd stanu technicznego trzonu komina żelbetowego. 

2) Inwentaryzacja zmian stanu konstrukcji wynikających z eksploatacji komina (opis stanu płaszcza 

żelbetowego oraz osprzętu komina).  

3) Sprawdzenie pionowości osi komina oraz uwzględnienie aktualnych wyników w obliczeniach 
wytrzymałościowych. 

4) Sprawdzenie klasy betonu metodą sklerometryczną (młotek Schmidta). 

5) Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji komina, z uwzględnieniem wyników otrzymanych z 
pomiarów. 

6) Ocena powłok ochronnych betonu oraz antykorozyjnych osprzętu. 

7) Ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczych zamontowanych anten telekomunikacyjnych na 
kominie. 

8) Opracowanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji komina.  

9) Serwis fotograficzny. 

10) Wytyczne remontu trzonu i osprzętu komina zgodnie z zaleceniami orzeczenia o stanie 
technicznym z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. 

w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze 

niebezpiecznym (Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 264). 
11) Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dotyczącego planowanego remontu, podanego w 

zaleceniach. 

mailto:zecostrow@zecostrow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
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W kosztorysie i przedmiarze robót nie należy uwzględniać ewentualnego zakresu robót, dotyczących 

stanu technicznego konstrukcji wsporczych zamontowanych anten telekomunikacyjnych na kominie. 

3. Opracowanie stanowić ma podstawę dopuszczenia obiektu do dalszej eksploatacji. 
4. Zakres prac nie obejmuje: 

1) Przeglądu wewnętrznego komina i sprawdzenia stanu wymurówki. 

2) Pomiarów elektrycznych skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz oporności 
uziemienia odgromowego. 

5. Wykonywane prace będą prowadzone podczas eksploatacji komina. 

6. W/w prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

7. Zamawiający posiada dokumentację komina. 
 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia i płatność 

1. Termin wykonania prac związanych z przeglądem komina do 30.09.2022 r. 
2. Opracowanie wniosków i zaleceń do 14.10.2022r. 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury VAT na podany w niej rachunek bankowy, który znajduje się na 
tzw. „białej liście podatników VAT ”. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót bez uwag, podpisany przez  

Zamawiającego. 

 

IV. Wymagania Zamawiającego i sposób wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

 

V. Wymagane warunki od Wykonawców 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

1) Akceptuję zapisy w zapytaniu ofertowym. 
2) Wyrażą zgodę na wymagany okres związania z ofertą (zgodnie z częścią VII ust.1). 

3) Są uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym i posiadają uprawnienia do wykonywania 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
4) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Przedmiot zamówienia może wykonać Wykonawca/osoba posiadająca n/w aktualne uprawnienia i 

dokumenty: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

b) uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

c) zaświadczenie przynależności do okręgowej izby Inżynierów Budownictwa. 
5) Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

6) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
7) Posiadają doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

Wymagane jest, żeby Wykonawca należycie zrealizował w latach 2020 – 2022, co najmniej trzy 

roboty polegających na przeglądzie z opracowaniem ekspertyzy kominów żelbetowych. 

W wykazie należy podać nazwy i adresu zamawiających, zakres przeglądu komina i dat 

wykonania. 

8) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. 
 

VI. Wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 

2022 r. poz. 835), wobec których są stosowane środki w celu przeciwdziałania wspierania 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy tj.: 
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1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 

2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego odrzuca się. 

 

VII. Termin związania z ofertą  

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą 30 dni tj. do dnia 24.08.2022 r. 

2. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wyznaczony czas. 

 

VIII. Kryteria, jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty  
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena  – 100%. 

 

IX. Informacje ogólne 

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl firmy Open Nexus Sp. z o.o. zwaną dalej „platformą zakupową” pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow 

2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne. 
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, składania 

ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców: 

1) wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 
2) wszelkich oświadczeń i dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej 

oferty oraz ocenę wiarygodności Wykonawcy w tym: 

● oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,  
● oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

6. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

wysłania zawiadomienia musi wyrazić pisemną zgodę na poprawienie oczywistych omyłek przez 
Zamawiającego, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Oferta winna być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 

oraz zawierać wszystkie dokumenty wyszczególnione w części XII. 

3. Oferta powinna być: 
1) sporządzona na podstawie załączników do zapytania ofertowego,  

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow 
4. Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowej może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić oraz wycofać ofertę. 

5. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 

się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń 

lub dokumentów 
1. Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest: 

 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Kierownik Działu Technicznego mgr inż. 

Mariusz Zaniewski tel. 602 186 505  

 w sprawach procedury - Bogdan Śladewski tel. 602 733 626  

w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

 

XII. Zawartość oferty (Wymagane dokumenty przy składaniu oferty) 

Oferta musi zawierać n/w dokumenty:   

1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 

2. Wykaz zrealizowanych w latach 2020 – 2022, co najmniej trzech robót polegających na przeglądzie 

z opracowaniem ekspertyzy kominów żelbetowych - Załącznik Nr 2 

3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków - Załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik 4 

 

XIII.  Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow do dnia 26.07.2022 r. do godz. 10:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, wyszczególnione w części XII. 

 

XIV. Termin otwarcia ofert i informacje 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2022 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem platformy zakupowej. 

2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie prowadzonego postępowania 

informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
3. Informacja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow w sekcji ,,Komunikaty”. 

 

XV. Zawiadomienie o wyborze oferty i zamówienie  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie 

postępowania dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow w sekcji 

,,Komunikaty” informację o wyborze oferty. 
2. Informacja o wyborze oferty zawiera: 

1) nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
2) nazwę (firmę) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne. 

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie wystawionego zamówienia. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
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XVI. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

2. W wyjątkowych przypadkach zamawiający może unieważnić postępowanie z innych przyczyn niż 

określone w ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku 
niewystarczających środków na realizację zamówienia. 

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Postępowanie przetargowe nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień 

publicznych (odwołanie, skarga). 

2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień w 

zapytaniu ofertowym, może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tym naruszeniu. 

3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając Wykonawcy 

pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów 
podniesionych w skardze. 

4. Rozstrzygnięcia kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia są 

ostateczne. 

 

XVIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych Klientów jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Henryka Trębickiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka; 

2. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania 

danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem); 

4. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 
5. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.  

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe.  

 

XIX. Załączniki do SWZ 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1  
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2. Wykaz zrealizowanych w latach 2020 – 2022, co najmniej trzech robót polegających na przeglądzie 

z opracowaniem ekspertyzy kominów żelbetowych - Załącznik Nr 2  

3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków - Załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - Załącznik 4 

 

 
Zatwierdził 

Prezes Zarządu 

Wojciech Tyl 


