ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE
Wykonania dokumentacji projektowej technologii paliwowej oraz ochrony katodowej
wraz z pełnieniem całkowitego nadzoru autorskiego dla bazy paliw w Dziwnowie –
zadanie 14043

1. Postanowienia ogólne
AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa jako „Zamawiający”,
zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:
Usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i kosztorysu inwestorskiego technologii paliwowej oraz ochrony katodowej
wraz z pełnieniem całkowitego nadzoru autorskiego dla bazy paliw w Dziwnowie
Zamówienie udzielanie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem określonym
w art. 4 pkt 8 tej ustawy.
Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub, w przypadku
jeśli zajdzie taka konieczność, o odstąpieniu od udzielenia zamówienia.
Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony
Zamawiającego jest p. Andrzej Warzywoda, mail: a.warzywoda@amwinvest.pl, tel.
505 058 021

2. Cel i przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wraz z pełnieniem całkowitego nadzoru autorskiego z
zakresu technologii paliwowej oraz ochrony katodowej dla bazy MPS Dziwnów.
Celem udzielenia zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona dokumentację i będzie
pełnił nadzór autorski

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
1. Wykonanie inwentaryzacji i dostarczenie jej do RZI Szczecin – 70 dni od dnia
podpisania umowy pomiędzy AMW Invest a RZI Szczecin
2. Dostarczenie do RZI Szczecin dokumentacji do zaopiniowania – 100 dni od dnia
podpisania umowy pomiędzy AMW Invest a RZI Szczecin
3. Dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót – 180
dni od dnia podpisania umowy pomiędzy AMW Invest a RZI Szczecin
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4. Zakres prac wykonawcy
Informacje wstępne.
AMW Invest planuje podpisać umowę z Inwestorem (RZI Szczecin) na opracowanie pełnej
dokumentacji projektowej dla MPS Dziwnów. Częścią tej dokumentacji jest projekt technologii
paliwowej oraz ochrony katodowej rurociągów i zbiorników oraz specyfikacje istotnych
warunków zamówienia i kosztorys inwestorski.
Inwestycja jest aktualnie realizowana, na bazie dokumentacji sprzed kilku lat przygotowanej
przez biuro WBPB. Na bazie ww. projektu została wykonana część robót budowlanych (została
zakupiona część urządzeń, wykonane trasy rurociągów itp).
W zakresie AMW Invest ma być aktualizacja i dostosowanie istniejącego projektu do aktualnie
obowiązującego prawa – bez ingerencji w przyjęte w nim rozwiązania projektowe (bez zmiany
logiki działania technologii paliwowej).
Dodatkowo umowa wymaga, żeby pełnić nadzór autorski nad przygotowaną dokumentacją
oraz dokumentacją istniejącą.
Istniejąca dokumentacja jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 97
Zakres zapytania.
Prosimy o wycenę kompletnej dokumentacji związanej z:
technologią paliwową wraz z automatyką
opomiarowaniem zbiorników
modernizacją zbiorników (jeśli będzie wymagana)
ochrona katodowa w zakresie:
o tras rurociągów. UWAGA. Ta instalacja została już wykonana fizycznie na
budowie
o zbiorników paliwa
5. Nadzór Autorski nad dokumentacją przygotowaną oraz otrzymaną z RZI Szczecin (nad
istniejącą dokumentacją WBPB)
1.
2.
3.
4.

Szczegółowy zakres usług do wyceny (w zakresie zapytania) to w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inwentaryzacja budowlana
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Informacja BIOZ
STWIORB
Kosztorys robót budowlanych
Przedmiar robót
Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) wraz z analizą kosztów jako wkład do pełnego
ZKZ
9. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych jako wkład do
pełnego harmonogramu
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10. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i opinii
11. Nadzór autorski – sprawowanie nadzoru na podstawie dokumentacji wykonanej w tym
zleceniu oraz na podstawie dokumentacji już posiadanej przez Zamawiającego.
Rozpoczęcie pełnienia nadzoru – od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy zakres prac, które należy objąć wyceną określono w Opisie Przedmiotu
Zamówienia będącym załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca uwzględnił w Dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wymagania wynikające z Prawa
zamówień publicznych: tj.
1) opisze roboty budowlane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w sposób nie utrudniający
uczciwej konkurencji;
2) nie opisze wymagań przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający dopuści opisanie
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz określi warunki równoważności;
3) każdorazowo w przypadku opisywania rozwiązań projektowych przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub
adekwatnie do przedmiotu zamówienia na roboty budowlane określi wymagania dla
tych robót tak, aby roboty budowlane były dostosowane do potrzeb wszystkich
użytkowników, w tym zapewniało dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4) każdorazowo w przypadku korzystania przy projektowaniu z systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Prawa zamówień
publicznych, przy każdym odesłaniu wskaże, że dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”;

Klauzula dokumentacji.
Dokumentację należy objąć następującymi klauzulami:
1. Inwentaryzacja – ZASTRZEŻONE
2. Projekt zagospodarowania – ZASTRZEŻONE
3. Projekt budowlany – JAWNE
4. Projekt wykonawczy – JAWNE
5. Informacja BIOZ – JAWNE
Osoby biorące udział w wykonaniu zadania muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające
do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli ZASTRZEŻONE (zgodnie z ustawą z dnia 5
sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. 2019, poz. 742)):
a) Pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub
poświadczenia bezpieczeństwa,
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b) Aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych
5. Wymagania dotyczące zawartości oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe.
Ocenie poddane zostaną jedynie te oferty, które zawierać będą niżej wymienione elementy:
1) dane wykonawcy (nazwa, firma, adres, nr KRS, NIP, REGON, dane do kontaktu – tel.,
e-mail),
2) oferowany przedmiot zamówienia,
3) termin wykonania zamówienia,
4) wykaz doświadczenia wykonawcy,
5) całkowitą cenę za wykonanie zamówienia (netto i brutto).
Oferta może zawierać referencje.
6. Wymagania wobec wykonawcy i kryteria oceny ofert
W trakcie oceny ofert będą brane pod uwagę jedynie oferty tych potencjalnych wykonawców,
którzy spełniają minimalne wymagania przez które należy rozumieć:
➢ posiadanie doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonanie
co najmniej jednego zadania obejmującego projekty z zakresu zapytania ofertowego dla
magazynu paliw i smarów w którym występowały:
o co najmniej 3 grupy zbiorników paliwa
o co najmniej 2 pompownie paliwa
➢ posiadanie projektantów, z których każdy wykonał co najmniej 1 projekt obejmujący
magazyn paliw i smarów składający się z co najmniej 3 grup zbiorników paliwa i co
najmniej 2 pompowni paliwa, w specjalnościach:
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba
Spełnienie ww. warunków będzie oceniane przez Zamawiającego na podstawie dokumentów
dostarczonych przez wykonawców (referencje, oświadczenia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia informacji przedstawionych przez
wykonawcę.
Zamawiający dokona wyboru spośród złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania
formalne, na podstawie poniższych kryteriów;
• kryterium ceny,
• kryterium doświadczenia personelu
Kryterium ceny zostanie ocenione w skali punktowej do 50 punktów. Oferta najtańsza uzyska
50 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone według
następującego wzoru:
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𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛ę = 50𝑝𝑘𝑡 ∗

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑐ℎ
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

Kryterium doświadczenie personelu zostanie ocenione w skali punktowej do 10 punktów.
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane:
• za wykazanie wykonania przez projektanta branży sanitarnej co najmniej 1 projektu
obejmującego zaprojektowanie magazynu paliw i smarów składającego się z co
najmniej 3 grup zbiorników paliwa i co najmniej 2 pompowni paliwa – 5 punktów
• za wykazanie wykonania przez projektanta branży sanitarnej 2 lub więcej projektów
obejmujących zaprojektowanie magazynu paliw i smarów składającego się z co
najmniej 3 grup zbiorników paliwa i co najmniej 2 pompowni paliwa – 10 punktów
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po
zsumowaniu punktów uzyskanych w ramach powyższych kryteriów.
7. Forma i termin składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików
pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:
a.warzywoda@amwinvest.pl do dnia 12-07-2019 r. do godz. 14:00, wpisując w temacie:
„AMW INVEST oferta na zadanie 14043”.
Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do siedziby zamawiającego – Al. Jerozolimskie
97, w terminie jw..
Oferta musi zawierać zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach określonych w
niniejszym Zapytaniu ofertowym.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

8. Istotne postanowienia umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do ……… oraz dostarczenia
przedmiotu umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego. Oferta Wykonawcy
stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zrealizować przedmiot umowy w terminie do
……….. r.
W ciągu do 3 dni od podpisania umowy, tj. w dniu ……… r. w siedzibie Zamawiającego,
pokój ……… godz. ……. odbędzie się spotkanie robocze stron w celu ustalenia
harmonogramu realizacji zamówienia. Uzgodnienia stron zostaną spisane w protokole
ze spotkania.
Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru przedmiotu umowy w ciągu … dni
roboczych od jego otrzymania. W przypadku uwag Zamawiającego, Wykonawca jest
zobowiązany wprowadzić je w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać elektroniczną wersję przedmiotu umowy w
postaci drukowanej oraz plików w formacie pdf i do edycji. Dokumentacja będzie miała
nadaną odpowiednią klauzulę niejawności zdefiniowaną w dalszej części umowy.
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7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi netto ……………….. zł
(słownie złotych: …………………….) podatek VAT w stawce ………….%, tj. brutto
………………… zł (słownie złotych: ………………………………….).
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę na fakturze/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie
protokół odbioru publikacji podpisany przez Zamawiającego. Za datę zapłaty przyjmuje
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Osobami wyznaczonymi do kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego są: ….....................…………………………,
2) ze strony Wykonawcy są: ………………………………..…………….
10. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw
autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń oraz nie będą naruszać
praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych
osób.
11. Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich koniecznych praw do samodzielnej
eksploatacji przedmiotu umowy. Z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru
Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie związane z
przedmiotem umowy na polach eksploatacji obejmujących: korzystanie z dzieła na
własny użytek; udostępnianie osobom trzecim; utrwalanie; trwałe lub czasowe
zwielokrotnianie; wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dzieła.
12. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że zakres posiadanych przez niego
autorskich praw majątkowych jest wystarczający do zawarcia i wykonania niniejszej
umowy i zbycia autorskich praw majątkowych do publikacji w zakresie uregulowanym
niniejszą umową.
13. W przypadku, gdy eksploatacja przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym
powyżej, spowoduje naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich lub
wszczęty zostanie w tym zakresie spór Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego,
weźmie bezpośredni udział w sporze z osobą trzecią w zakresie naruszenia
przysługujących jej praw autorskich.
14. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich i prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich mieści się w kwocie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca akceptuje prawo Zamawiającego do wykonywania uprawnień
przysługujących Zamawiającemu z mocy prawa bez zgody lub zezwolenia Wykonawcy.
16. W przypadku rezygnacji (odstąpienia) przez Wykonawcę z wykonania umowy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości … zł (słownie złotych: …. tysięcy).
17. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym
czasie w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez
Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej w wysokości określonej w pkt 16.
18. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje o odbiorze publikacji pomimo przekroczenia
terminu jej wykonania, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary
umowne w wysokości … zł za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
zamówienia.
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19. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku porozumienia między stronami, przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
20. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
22. Wykonawca akceptuje, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.
Dz.U. z 2018, poz. 1330 ze zm.).
23. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

9. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznik 1. Formularz Ofertowy
Załącznik 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Inwestora (RZI Szczecin)
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP: ...........................................................................
REGON: ....................................................................
tel.: .............................................................................
Nr KRS lub CEIDG: .................................................
adres e – mail: ...........................................................

OFERTA

Zamawiający:
AMW INVEST Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 97,
00-909 Warszawa
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………
prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„………………………………………………………………”
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Województwo: ................................................. Powiat: ..........................................................................
Tel. .......................................................... adres e-mail: .........................................................................
REGON: ................................................................ NIP: ..........................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów ........................................................................................................
Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:
netto: ................. zł (słownie ............................................................................................... )
podatek VAT ..... % tj. ........................zł (słownie: .............................................................. )
brutto: ..................zł (słownie .............................................................................................. )
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1. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie do ………………………………………
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Zapytania ofertowego, uzyskałem
wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Informuję, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) albo
Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy jw. do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
......................................................
…………………………………
miejscowość i data

…………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty

Załączniki do oferty:
1) Załącznik 1. Wykazy spełnienia warunków udziału.
2) ………
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