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DRUK WZP-09.BU

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT
(zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro)

Zamawiający:

Gmina Miasto Zgierz,
tel. (42) 716 - 28 - 54,

9 5 - 100 Zgierz,

plac Jana Pawła II 16
faks (42) 71- 43 -115

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:
Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy
podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej w ramach zadania pt.: „Poprawa jakości,
funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

TERMIN REALIZACJI UMOWY:

75 dni od daty podpisania umowy

1. Opis przedmiotu i warunki wykonania zamówienia (załącznik nr 1 DRUK WZP-01.BU) można
odebrać w Urzędzie Miasta Zgierza, pokój nr 206 lub uzyskać drogą pocztową.
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
JUSTYNA ŁOPALEWSKA - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 206,
w godz. 8:00 - 16:00, tel.: 42 714 32 28
3. Warunki udziału w postępowaniu
W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w opisie przedmiotu
zamówienia, tj. podmioty które:
a) posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenia w projektowaniu i budowie linii
tramwajowych, tj., uprawnień instalacyjnych bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) posiadają odpowiedni staż projektowy (min 5 lat) oraz liczbę opracowanych tożsamych
dokumentacji (min 2 dla bilansu, min 2 dla koncepcji).
4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i/ lub wariantowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania, w przypadku gdy zmiany postanowień zawartej umowy
mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności. Zmiany umowy będą możliwe, wówczas jeżeli:
a) nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, albo
b) okażą się korzystne dla zamawiającego, przy czym korzystność zmiany rozpatrywana
będzie przez Zamawiającego w ujęciu subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego
stanu faktycznego oraz całokształtu praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z
zawartej umowy, albo
c) koniczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej
staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w
przypadkach:
i.
istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących,
ii.
istotnej - odbiegająca od normy - zmiany warunków atmosferycznych, itp.
7. Zamawiający w szczególności dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia oraz terminów
wynikających z harmonogramu:
a) jeżeli uzasadniona będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w
szczególności sytuacją finansową zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi;
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub

techniczna, za którą żadna strona nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia;
c) nawet jeśli opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
i.
Wykonawca powiadomi zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu wykonania umowy o niemożliwości wykonania w terminie
przewidywalnym,
ii.
Wykonawca zaproponuje nowy termin, którym jest mowa powyżej, możliwy do
przyjęcia przez Zamawiającego;
iii.
Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu odpowiednie, możliwe do przyjęcia i
dla niego korzystne w powstałej sytuacji - zrekompensowanie powstałego
opóźnienia.
8. Wykonawcą nie może być osoba powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z prowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa;
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 w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 DRUK WZP-05.BU).
10. Oferta powinna zostać złożona w nieprzezroczystym opakowaniu, zaadresowanym na
Zamawiającego i opatrzona napisem:
Oferta Opracowanie bilansu energetycznego układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją
budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb przebudowy linii tramwajowej w ramach zadania
pt.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy
Miasto Zgierz", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020
- nie otwierać przed dniem 04.02.2019 r., godz. 13:00
11. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, BOK, pokój nr 1.
12. Termin składania ofert upływa 04.02.2019 r. o godz. 12:30.
13. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i ogłoszenia wyniku konkursu: 11.02.2019 r.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie.
14.1. Liczba punktów uzyskanych przez wykonawców obliczana będzie według wzoru:
OCENA PUNKTOWA

najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert nie odrzuconych
wartość brutto wskazana w badanej ofercie
najkrótszy termin wśród otrzymanych ofert nie odrzuconych

^

^

wskazany termin w badanej ofercie

14.2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu
powszechnych zasad zaokrąglania.
14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium jako
najkorzystniejsza - uzyskując najwyższa liczbę punktów.
14.4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i
którego oferta uzyskała kolejno najwyższa liczbę punktów.
14.5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez
Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
15. Ogłoszenie o konkursie ofert oraz opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia mogą
zostać przez Zamawiającego zmienione.
16. Ogłoszenie o konkursie ofert może zostać przez Zamawiającego odwołane, jeśli:
a) będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą,
b) prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżeć będzie w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania.
17. Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
a) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
b) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do
ceny tej oferty.
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiana nie prowadzi do zmiany
charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.

Zgierz,
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
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