
 

GK.7021.19.2.2020 Konin, 10 grudnia 2020 r. 

PUBLICZNY KONKURS OFERT 

 

I. Zamawiający: 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1 

62 – 500 Konin  

NIP 665-289-98-34, REGON 311019036 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2021-2035”   

 

CPV – 71241000 – 9 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać aktualizację projektu założeń 

przyjętego Uchwałą Nr 498 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 

„Aktualizacji projektu złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012-2030” biorąc pod uwagę zapisy 

wynikające z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne                                        

(Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) 

Aktualizacja projektu założeń powinna zawierać m. in.:  

1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe; 

2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych; 

3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 

w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych; 

4. możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej; 

5. zakres współpracy z innymi gminami; 



 

6. wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania, niezbędne dla realizacji zadań własnych 

Miasta Konina w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa 

gazowe. 

Ponadto w Aktualizacji projektu założeń należy zapewnić system monitorowania i oceny 

planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych pod względem zaistnienia przesłanek 

z art. 20 Prawa energetycznego do opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe. 

III. Wykonawca zobowiązany jest do:  

 przeprowadzenia uzgodnień - potwierdzonych pisemnie w zakresie możliwości 

współpracy z innymi gminami wynikającymi z projektu założeń; 

 uzyskanie pozytywnej opinii samorządu województwa wielkopolskiego w zakresie 

koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką 

energetyczną państwa;  

 wyłożenie projektu aktualizacji założeń do publicznego wglądu na okres 21 dni                     

i  powiadomienie o tym fakcie opinii publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty; 

 przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Konina wraz z uzasadnieniem; 

 rozpatrzenie wspólnie z Zamawiającym wniosków, zastrzeżeń i uwag  zgłoszonych 

w czasie wyłożenia projektu aktualizacji założeń do publicznego wglądu i dokonanie 

ewentualnych poprawek; 

 prezentacja treści projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Konina na Komisji oraz na sesji Rady 

Miasta Konina.   

IV. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiotowe opracowanie                                 

w następujących formach: 

 opracowanie tekstowe z kompletem map i rysunków w technice trwałej – 4 

egzemplarzy; 

 opracowanie tekstowe z kompletem map i rysunków w technice elektronicznej na 

płycie CD (rozszerzenie doc lub pdf) –  3 egzemplarze. 

V. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia płatne będzie po pozytywnej ocenie 

przez wojewodę Uchwały Rady Miasta Konina  w zakresie zgodności z przepisami 

prawa; 

VI. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.  

VII. Warunki wykonania zamówienia: 



 

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 5 

usług polegających na opracowaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia                        

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub jego aktualizacji dla miast                                   

o wielkości powyżej 50 tysięcy mieszkańców. 

Powyższe doświadczenie należy przedstawić na wykazie stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania, zawierającym: przedmiot zamówienia, czas realizacji oraz 

nazwę zleceniodawcy. Do w/w wykazu należy załączyć dowody potwierdzające 

należyte wykonanie wykazanych usług (np. umowy, referencje, protokoły odbioru 

nie zawierające uwag). 

VIII. Kryteria oceny ofert: 

-  najniższa cena. 

IX. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY”                           

(Załącznik Nr 1).    

2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. 

X. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

 Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie,  

plac Wolności 1, 62-500 Konin, nie później niż do dnia 23 grudnia 2020 r. do 

godziny 10:00; 

 Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (opakowaniu); 

 Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miejski w Koninie, 

plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

Oferta na realizację zadania pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

Konina na lata 2021-2035”. 



 

Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę                        

i adres Wykonawcy. 

XI. Termin otwarcia ofert: 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2020 r. o godz. 11:00                             

w pokoju nr 208 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

XII. Inne postanowienia 

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wykonawca odpowiada za prawidłowość i zgodność z prawem opracowanej 

aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla miasta Konina. 

3. Dane niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska 

własnym staraniem i na własny koszt. Zamawiający udzieli w tym zakresie 

upoważnienia dla Wykonawcy do występowania w jego imieniu do właściwych 

organów i instytucji.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego nadzoru nad realizacją niniejszej 

umowy, a w szczególności w zakresie możliwości i obowiązku zachowania terminu 

jej wykonania. 

5. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco 

niską cenę (brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty) oraz renegocjować 

warunki oferty. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w 

przypadkach gdy: 

 nie złożono żadnej oferty odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia, 

określonym przez Zamawiającego; 

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe 

Zamawiającego; 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym lub jest niecelowe; 

 postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia 

ważnej umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert bez 

podania przyczyny. 

8. W umowie z Wykonawcą zwarte zostaną m.in. poniższe zapisy: 

 - Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie: 



 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia (brutto); 

b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

za każdy dzień opóźnienia w oddaniu kompletnego opracowania, jednak nie 

więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 

c) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy – w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia (brutto) za każdy dzień opóźnienia po dniu uzgodnionym 

jako termin usunięcia wad, nie więcej jednak niż 10% wartości wadliwie 

wykonanych prac. 

- Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

- Zamawiający zostanie obciążony przez Wykonawcę karą umowną w razie 

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości 10% wynagrodzenia (brutto). 

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, bez względu na wysokość 

poniesionej przez Zamawiającego straty. 

9. Wykonawca umowy przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do opracowania stanowiącego przedmiot umowy. 

XIII. Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby 

fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem              

w niniejszym postępowaniu, że:  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ MIASTO KONIN - URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Konin, 

Plac Wolności 1,     62-500 Konin, reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Konina, kontakt: sekretariat@konin.um.gov.pl, 

telefon: 63 2401111, fax 63 2429920; 

Inspektor Ochrony Danych 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Koninie 

(Urzędzie Miejskim w Koninie) jest Pan Andrzej Andrzejewski, 



 

kontakt: iod@konin.um.gov.pl, telefon:   63 2401225; 

Cel przetwarzania Twoich danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

polegającym na wykonaniu „Aktualizacji planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na 

lata 2021-2035”. 

Podstawa prawna przetwarzania 

Twoich danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imię i 

nazwisko/nazwa, adres, numeru telefonu, nr faxu, adres a-mail 

ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze i wynika z Zarządzenia Nr 68/2018 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu Miasta 

Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich 

Okres przechowywania Twoich 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Konin 

Urząd Miejski w Koninie w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wynosi 5 lat.  

Odbiorcy Twoich danych 

osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z 

przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą), 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

osobowych, 

Nie przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z 

przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO 



 

Prawo wniesienia skargi 
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

/-/ Kierownik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Rafał Oblizajek   

Osoba do kontaktu: 

Elżbieta Witczak  

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

ul. Wojska Polskiego 2 

62 – 500 Konin 

tel. 63 24 01 350 

e-mail: elzbieta.witczak@konin.um.gov.pl   

mailto:elzbieta.witczak@konin.um.gov.pl

