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wytycznych w zakresie  kwalifikowalnos ci  wydatko w w ramach Europejskiego  Funduszu
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na wykonanie robo t budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.:

"Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
21-300 Radzyn  Podlaski
ul. S"więtego Brata Alberta Chmielowskiego 12
fax.  83 352 71 04
sekretariat@pec-radzyn.pl
www: pec-radzyn.pl
NIP 538-000-41-29, KRS 0000157770, REGON 030193613

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim jako Zamawiający
sektorowy, o kto rym mowa w art.3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamo -
wien  Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z po z n. zm.), wykonujący dzia-
łalnos c  okres loną w art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy, niniejsze postępowanie przeprowadza w
trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o obowiązujący w Spo łce regulamin udziela-
nia zamo wien  publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane, do kto rych przepisy
ustawy Prawo zamo wien  publicznych nie mają zastosowania. (zamo wienia sektorowe o
wartos ci nieprzekraczającej kwot okres lonych na podstawie art.  11 ust. 8 Prawa Zamo -
wien  Publicznych).

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalnos ci wydatko w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spo jnos ci na lata 2014-
2020.

3. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej

konkurencji,  efektywnos ci,  ro wnego traktowania, jawnos ci i przejrzystos ci, a takz<e przy
dołoz<eniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich staran  w celu zachowa-
nia obiektywizmu oraz bezstronnos ci przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

6. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszcze-
niami pienięz<nymi lub niepienięz<nymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym postę-
powaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich koszto w i szko d, w szczego lnos ci w
przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.
9. Wartos c  zamo wienia - niz<sza niz<  kwoty okres lone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
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III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamo wienia jest przedsięwzięcie pn. "Modernizacja istniejącego systemu
ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni
gazowej  w  Radzyniu  Podlaskim”  na  kto re  składają  się  prace  opisane  w  Programie
Funkcjonalno Uz<ytkowym (PFU - zał. nr 2 do SIWZ) i zakresie zamo wienia w pkt. 9 i 10.

2. Oferta  musi  zawierac  propozycje  realizacji  przedmiotu  zamo wienia  zgodne  z
oczekiwaniami  Zamawiającego,  przedstawionymi  w  załączniku  Nr  2  do  SIWZ  tj.,
Programie  Funkcjonalno  Uz<ytkowym  (PFU)  zaro wno  od  strony  technicznej  jak  i
organizacyjnej.

3. Zamo wienie  jest  realizowane  w  ramach  działania  1.6.  Promowanie  wykorzystywania
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na
ciepło  użytkowe,  Poddziałanie  1.6.1.  Źródła  wysokosprawnej  kogeneracji,  w  ramach Osi
Priorytetowej  I  Zmniejszenie  emisyjnos ci  gospodarki,  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i S" rodowisko 2014-2020.

4. Zamo wienie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamo wien  uzupełniających.
7. Zamawiający nie dopuszcza moz< liwos ci składania ofert częs ciowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza moz< liwos c  złoz<enia oferty wariantowej. 
9. Zakres projektu obejmuje:

 Wykonanie  projektu  budowlanego,  wykonawczego  i  powykonawczego  (uzyskanie
wszelkich wymaganych uzgodnien  i decyzji, w tym pozwolenia na budowę) w branz<ach:

 Architektonicznej z zagospodarowaniem terenu,
 Konstrukcyjno-Budowlanej,
 Instalacyjnej i Sanitarnej,
 Technologicznej,
 Elektrycznej i AKPiA,

 Budowę wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej – min. 1,2 MWel (+7%) (2 x
0,60 MWel +7%) i  mocy cieplnej –1,66 MWth (+ -10%) (2 x 0,83 MWth + -10%) w
oparciu  o  spalanie  gazu  ziemnego  wysokometanowego,  symbol  E.  Moc  cieplna  obu
zespoło w kogeneracyjnych ma zapewnic  uzyskanie załoz<onego w umowie z NFOS" iGW
wskaz nika rezultatu bezpos redniego,  czyli  zmniejszenia zuz<ycia energii  pierwotnej o
23577,5 GJ/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 7829 Mg/rok. 

10.Zakres zamo wienia:
Dokumentacja projektowa powinna obejmować:
A. wykonanie  projekto w  budowlanych  w  zakresie  uwzględniającym  specyfikę

zamo wienia  i  uzyskanie  wszelkich  pozwolen ,  aktualizację  warunko w  przyłączenia
uzgodnien  i opinii wymaganych odrębnymi przepisami (w tym decyzji o pozwoleniu na
budowę),  uzgodnienia  z  PGE  Lublin  (sprzedaz<  energii  elektrycznej  do  sieci
energetycznej),  uzgodnienia  z  Urzędem  Regulacji  Energetyki  (dokumentacja  do
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uzyskania  zmiany  koncesji  na  wytwarzanie  energii  elektrycznej,  na  wytwarzanie
ciepła, dokumentacja do uzyskania decyzji dotyczących uzyskania certyfikato w, decyzji
dotyczącej pozwolenia na uz<ytkowanie  itp. – po 4 egz.

B. Wykonanie projekto w wykonawczych i powykonawczych wszystkich branz<  – po 4 egz. 
C. Przedmiary robo t wszystkich branz<  – po 3 egz.
D. Informacja dotycząca bezpieczen stwa i ochrony zdrowia – po 4 egz.
E. Wykonanie projekto w ewentualnych kolizji – po 4 egz. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
następujących formato w elektronicznych:

 rysunki, schematy, diagramy – format .dwg,
 opisy, zestawienia, specyfikacje – format .doc, .xls,
 harmonogramy – format .mpp,
 uzgodnienia, decyzje – format .pdf.

Ponadto  w  wersji  elektronicznej,  w  formacie  pdf,  winny  zostac  zapisane  skany
dokumento w  składanych  przez  Wykonawcę  w  celu  uzyskania  pozwolen  i  decyzji
administracyjnych.  Skany  winny  byc  toz<same  z  oryginałami,  tj.  powinny  zawierac 
niezbędne  pieczęcie  i  podpisy.  Wersja  elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej
zostanie dostarczona w formie zapisu na płytach CD/DVD. Pliki zostaną zabezpieczone
przed  zmianami.  Nalez<y  dołączyc  spis  wszystkich  pliko w  z  kro tkim  opisem  ich
zawartos ci  w  pliku  „spis.pdf”.  Powyz<szy  wykaz  nie  uwzględnia  dokumentacji  na
potrzeby Wykonawcy oraz do biez<ących uzgodnien .

Dokumentacja  projektowa  powinna  byc  opracowana  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego łowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robo t
budowlanych  oraz  Programu  Funkcjonalno  Uz<ytkowego,  a  takz<e  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.  w sprawie okres lania metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  oraz  innymi  obowiązującymi  przepisami
prawa budowlanego.
Wszystkie  zastosowane  materiały,  urządzenia  i  rozwiązania  winne  byc  na  etapie
projektowym uzgodnione z PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. 
Dokumentacja  projektowa  opro cz  wszystkich  wymaganych  przepisami  prawa
uzgodnien  powinna byc  ro wniez<  uzgodniona z PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim.

Zakres robót budowlano montażowych obejmuje:
A. budowa nowego budynku elektrociepłowni w technologii zmniejszającej emisję hałasu

oraz  montaz<  wyposaz<enia  technicznego,  wykonanie  instalacji  gazowej,  elektrycznej,
grzewczej, wentylacyjnej, sanitarnej, technologicznej i innych wymaganych przepisami
prawa, hałas generowany przez obiekt nie moz<e przekraczac  wartos ci dopuszczalnych
obowiązującymi przepisami
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B. dostawa i  montaz<  układu  wysokosprawnej kogeneracji  o mocy elektrycznej min.  1,2
MWel (+7%) (2 x 0,60 MWel +7%) i mocy cieplnej –1,66 MWth (+-10%) (2 x 0,83 MWth
+-10%) w oparciu o agregaty kogeneracyjne na silnikach gazowych ze spalania gazu
ziemnego z obiegiem cieplnym w cyklu Otto. Układ chłodzenia i produkcji ciepłej wody
z  bloku  silnika.  Instalacja  technologiczno  –  hydrauliczna.  Połączenie  z  istniejącą
ciepłownią.

C. instalacje elektryczne - szafa zasilania potrzeb własnych, szafa wyłącznika gło wnego,
pomieszczenie  TRAFO  z  wyposaz<eniem,  sterowanie  zespołem  kogeneracyjnym,
synchronizacja z siecią, sterowanie układem odzysku ciepła, zdalny odczyt parametro w
pracy z oddalonym stanowiskiem operatora (LAN), instalacje bezpieczen stwa, detekcja
wycieku  gazu  i  sterowanie  zaworem  bezpieczen stwa,  okablowanie,  instalacje  nn,
sygnalizacja i monitoring - 2 kpl,

D. dostawa i montaz<  instalacji odprowadzania spalin wraz z kominem – 2 kpl,
E. dostawa i montaz<  linii gazowej,
F. dobo r  i  montaz<  układo w  pomiarowych  spełniających  wymagania  rozporządzenia

Ministra  Energii  z  dnia  10  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  sposobu  obliczania  danych
podanych  we  wniosku  o  wydanie  s wiadectwa  pochodzenia  z  kogeneracji  oraz
szczego łowego  zakresu  obowiązku  potwierdzania  danych  dotyczących  ilos ci  energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U.  2017 poz. 834),  w
zakresie ilos ci, miejsca pomiaro w i klasy dokładnos ci urządzen  pomiarowych – 2 kpl, 

G. montaz<  układu sterowania i automatyki nowej instalacji wraz ze stanowiskiem obsługi i
systemem wizualizacji pracy instalacji,

H. włączenie  w  system  technologiczny  nowo  wybudowanego  układu  kogeneracyjnego
opartego o paliwo gazowe z istniejąca ciepłownią opalaną miałem węglowym,

I. uporządkowanie terenu,
J. uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obsługi, szkolenie załogi,
K. wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na uz<ytkowanie obiektu i instalacji,
L. utylizacja odpado w powstałych podczas prac.
M. przygotowanie  wniosku  do  URE  w  celu  uzyskania  koncesji  na  wytwarzanie  energii

elektrycznej i cieplnej w kogeneracji gazowej - w oparciu o obowiązujące przepisy,
N. przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazo w i

pyło w do powietrza z wykonanej instalacji - w oparciu o obowiązujące przepisy,
O. przygotowanie dokumento w do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin w celu zawarcia

umowy na dystrybucję wytworzonej energii elektrycznej, 
P. opracowanie  instrukcji  eksploatacji  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra

Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 9 lipca  2003 r  w sprawie  warunko w
technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji  niekto rych  urządzen 
cis nieniowych  (DZ.  U.  z  2003  r.  Nr  135  poz.  1269)  oraz  Rozporządzenia  Ministra
Gospodarki  z  dnia  28  marca  2013  w sprawie  bezpieczen stwa  i  higieny  pracy  przy
urządzeniach energetycznych) Dz. U. z 2013, Poz. 492),

Q. pomiary hałasu i analiza akustyczna wybudowanego obiektu,
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R. odbiory (UDT, PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin, Polska Spo łka Gazownictwa Sp. z o.
o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie i inne wymagane), niezbędne do uzyskania
decyzji zezwalającej na eksploatację urządzen  i pozwolenia na uz<ytkowanie,

S. Serwis elektrociepłowni przez okres gwarancji tj. 16 000 h pracy i serwis
pogwarancyjny do 80 OOO h (bez remonto w).

11.Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamo wienia zobowiązany jest do wykonania
planu  BIOZ,  zagospodarowania  odpado w  powstałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu
zamo wienia,  zapewnienia  obsługi  geodezyjnej,  wykonania  wszelkich  badan  i  pro b,
inwentaryzacji  powykonawczej,  przywro cenia  terenu  i  nawierzchni  do  stanu
poprzedniego, oraz przeszkolenia obsługi.

12.Przedmiot zamo wienia, zgodnie z CPV obejmuje: 
Usługi i roboty:
Główny przedmiot zamówienia:
45 25 10 00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
Usługi i roboty:
71320000-7 Usługi inz<ynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty   
                                                ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągo w, ciągo w 
                                                komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie ro z<nych nawierzchni
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakłado w grzewczych
45261000-4 Wykonywanie pokryc  i konstrukcji dachowych oraz podobne 
                                                roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz<  dachowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemo w os wietleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalowanie urządzen  grzewczych, wentylacyjnych i 
                                                klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpoz<arowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inz<ynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
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Roboty  budowlane  mają  zostać  zrealizowane  w  oparciu  o  wykonaną  przez
Wykonawcę  i  uzgodnioną  z  Zamawiającym dokumentację  projektową:  projektem
budowlanym,  wydane  i  prawomocne  pozwolenie  na  budowę  i  projektem
wykonawczym  -  opatrzoną  przez  Zamawiającego  klauzulą  ,,Uzgodniono  do
realizacji” 

13.Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest zatwierdzenie przez
Zamawiającego  projektu  wykonawczego  oraz  akceptacja  szczegółowego
harmonogramu realizacyjnego (rzeczowo-finansowego).

14.W  przypadku  użycia  w  SIWZ  lub  w  załącznikach  do  niej  nazw  materiałów,
producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i  systemów  odniesienia,  należy  je  traktować  jako  przykładowe,  mające  na  celu
doprecyzowanie  elementów przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie
wymaganych standardów  technicznych  i  jakościowych.  Zamawiający  dopuszcza
składanie  ofert  obejmujących  rozwiązania  równoważne  -  o  parametrach
technicznych,  jakościowych,  eksploatacyjnych  i  użytkowych  nie  gorszych  niż
wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 

15.Wbudowywane  urządzenia  i  materiały  muszą  byc  nowe,  oryginalne  i  zgodne  z
dokumentacją  producento w oraz  muszą  posiadac  udokumentowane  certyfikaty  w tym
certyfikat CE. 

16.Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w
obiekcie budowlanym w sposo b  trwały o włas ciwos ciach uz<ytkowych umoz< liwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagan 
podstawowych, o kto rych mowa w art.  5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, moz<na
zastosowac  przy wykonywaniu robo t  budowlanych wyłącznie,  jez<eli  wyroby te zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

17.Wykonawca  zobowiązany  jest  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wykonac  w
szczego lnos ci następujące działania:

a) przygotowac  teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
b) zabezpieczyc  teren budowy przed dostępem oso b trzecich,
c) zapewnic  obsługę geodezyjną inwestycji,
d) rozwiązac  kwestię poboru wody i energii elektrycznej, 
e) uporządkowac  teren po zakon czeniu budowy,
f) ubezpieczyc  się od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie podanym w umowie,
g) dokonac  wywozu gruzu i innych materiało w rozbio rkowych (wyłączając złom) w

miejsce wskazane przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji zamo wienia: od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami -

do 30.06.2020 r. 
3. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę - do 31.07.2020 r.
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4. Termin zakończenia – do 30.09.2021 r.
5. W związku z tym, z<e zamo wienie ma byc  wspo łfinansowane ze s rodko w zewnętrznych,

Zamawiający  bezwzględnie  będzie  wymagał,  aby  całos c  przedsięwzięcia  została
zakon czona w terminie podanym powyz<ej.

V.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  OKOLICZNOŚCI  SKUTKUJĄCE
WYKLUCZENIEM Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się wykonawcy, kto rzy spełniają poniz<sze warunki
udziału w postępowaniu:

1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie z<adnych wymagan ,  kto rych spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazac  w sposo b szczego lny. 

             2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania 
                   zamo wienia, dotyczące wiedzy, doświadczenia i warunków tj.:

a.  jako Generalny Wykonawca zrealizowali  w sposo b nalez<yty,  zgodnie z zasadami
sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukon czyli,  w  okresie  ostatnich  6  lat  przed
upływem  terminu   składania  ofert,  a  jez<eli  okres  prowadzenia  działalnos ci  jest
kro tszy -  w tym okresie – jedną robotę budowlaną, polegającą na  wykonaniu co
najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy elektrociepłowni opalanej gazem o
mocy min. 800 KWel, o sprawnos ci ogo lnej (całkowitej) nie mniejszej niz<  90% (co
nalez<y  udokumentowac  w załączonych  referencjach  –  załącznik  nr  9  do  SIWZ).
Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji w innej formie niz<  załącznik nr 9
do SIWZ, pod warunkiem, z<e będą zawierały informacje wymagane w SIWZ.

b. zrealizowali  lub  realizują  co  najmniej  jedną  usługę  serwisu  układu
wysokosprawnej kogeneracji dla takiego samego silnika (Załącznik nr 3 do SIWZ)

c. posiadają  zaplecze  techniczno-magazynowe  –  pomieszczenie  techniczne
wyposaz<one  w  urządzenia,  narzędzia  niezbędne  do  wykonywania  serwisu,
naprawy,  i  remontu  silniko w  kogeneracyjnych  posiadające  magazyn  częs ci
zamiennych, gwarantujące przeprowadzenie prac serwisowych oraz naprawczych
bezzwłocznie,  zgodnie z  terminami wskazanymi w Załączniku nr 13 do SIWZ –
PFU. 

3) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamo wienia,
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 Wykonawca zobowiązany będzie wykazac , z<e dysponuje lub będzie dysponował co 
najmniej:
a) kierownikiem robót sanitarnych – musi posiadac  uprawnienia w zakresie sie-

ci, instalacji i urządzen  cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyj-
nych, oraz posiadac  min. 5 lat dos wiadczenia na stanowisku kierownika robo t w
branz<y instalacji i urządzen  cieplnych;
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b) kierownik robót budowlanych – musi posiadac  uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane i min. 5 lat dos wiadczenia na stanowisku kierownika robo t w branz<y
konstrukcyjno-budowlanej;

c) kierownik robót elektrycznych – musi posiadac  uprawnienia w zakresie sieci,
instalacji i urządzen  elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadac  min. 5 lat
dos wiadczenia na stanowisku kierownika robo t w branz<y instalacji elektrycz-
nych.

d) Kierownikiem budowy będzie kierownik robót budowlanych.
W/w osoby muszą posiadac  waz<ne uprawnienia budowlane, o kto rych mowa w ustawie
z  dnia  07.07.1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1202  z  po z n.  zm.)  lub
odpowiadające  im  waz<ne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  uprzednio
obowiązujących  przepiso w  prawa  lub  odpowiednich  przepiso w  obowiązujących  na
terenie kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez  włas ciwy organ,  zgodnie z  ustawą z dnia 18.03.2008 r.  o  zasadach uznawania
kwalifikacji  zawodowych nabytych w pan stwach członkowskich Unii  Europejskiej  (tj.
Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394), 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złoz<onego wykazu oso b,
kto re będą uczestniczyc  w wykonywaniu zamo wienia oraz os wiadczenia,  z<e  osoby te
posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.  

4) posiadają  autoryzację  producenta  agregatu  kogeneracyjnego na  wykonanie
czynnos ci  serwisowych  oraz  naprawczych.  W  tym  celu  Wykonawca  przedstawi
Certyfikat wystawiony na dostawcę oraz przedstawi certyfikaty z odbytego szkolenia
dla  minimum  2  serwisanto w  dla  agregatu  kogeneracyjnego  oferowanego  w
postępowaniu,

5) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  możliwość
wykonania zamo wienia.
Wykonawca zobowiązany będzie wykazac , z<e:

a) w kaz<dym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychody netto ze 
sprzedaży produktów (Rachunek zysko w i strat, pozycja A.I.) nie mniejszy niz<  
10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) w kaz<dym roku obrotowym,

b) posiada s rodki finansowe lub zdolnos c  kredytową w wysokos ci co najmniej 
5.000.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów),

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos ci cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na kwotę min. 5.000.000,00 
zł. (słownie złotych: pięć milionów).

2.  Wykonawca  moz<e  polegac  na  zasobach  innych  podmioto w,  niezbędnych  do
potwierdzenia  spełnienia  warunko w  udziału  oraz  nalez<ytego  wykonania  zamo wienia,
niezalez<nie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunko w. Wykonawca w takiej
sytuacji  zobowiązany jest  udowodnic  zamawiającemu,  iz<  będzie  dysponował  zasobami
niezbędnymi  do  realizacji  zamo wienia,  w  szczego lnos ci  przedstawiając  w  tym  celu
pisemne  zobowiązanie  tych  podmioto w  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobo w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamo wienia. Niniejszy zapis nie
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dotyczy jednak wymagan  w zakresie wiedzy i dos wiadczenia. Zamawiający wymaga, aby
wykonawcy wykonali zasadniczy zakres prac samodzielnie.   
UWAGA – Wykonawca, który - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
dotyczących  wiedzy  i  doświadczenia  lub  dysponowania  wskazanymi  osobami  o
wymaganych  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  -  polega  na  zasobach  innych
podmiotów, może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia  pod warunkiem,
że  podmioty  udostępniające  zasoby  wykonają  roboty  budowlane  lub  będą
świadczyć usługi, do realizacji których te zasoby są wymagane.
Powyz<sze oznacza, z<e przy zaistnieniu powyz<szych okolicznos ci podmiot udostępniający
wskazane zasoby musi byc  wskazany w tres ci oferty jako „podwykonawca”.
W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnos ciach lub sytuacji innych podmioto w
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umoz< liwiającym nalez<yte wykona-
nie zamo wienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwaran-
tuje rzeczywisty dostęp do ich zasobo w, tres c  zobowiązania podmiotu trzeciego lub tres c 
innego dokumentu, stanowiących o udostępnieniu okres lonych zasobo w, winna w szcze-
go lnos ci wskazywac :
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobo w innego podmiotu;
2) sposo b wykorzystania zasobo w innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykony-

waniu zamo wienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo wienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnos ciach kto rego wykonawca polega w odniesieniu do warun-

ko w udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych
lub dos wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, kto rych wskazane zdolno-
s ci dotyczą

3. Spełnienie warunko w udziału w postępowaniu oceniane będzie w oparciu o informacje
zawarte  w  dokumentach  wymienionych  w  Rozdziale  VII,  przedłoz<onych  –  zgodnie  z
z<ądaniem Zamawiającego – wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego. 

4. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkowac  będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego – odrzuceniem jego oferty. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, kto rego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o kto rym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.
U. poz. 553, z po z n. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze  terrorystycznym,  o kto rym mowa w art.  115 §  20 ustawy z dnia  6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe,
d) o kto rym mowa w art. 9 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
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2) wykonawcę,  jez<eli  działającego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,
wspo lnika  spo łki  w  spo łce  jawnej,  partnerskiej,  komandytowej  lub  komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o kto rym mowa w pkt 1;

3) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec kto rego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamo wienie na podstawie przepiso w o odpowiedzialnos ci podmioto w zbiorowych
za czyny zabronione pod groz bą kary;

4) wykonawcę,  w  stosunku,  do  kto rego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd
układzie  w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie
wierzycieli  przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził  likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub kto rego upadłos c 
ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  kto ry  po  ogłoszeniu  upadłos ci  zawarł  układ
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jez<eli  układ  nie  przewiduje
zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  z<e  sąd  zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłos ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wykonawcę, kto ry naruszył obowiązki dotyczące płatnos ci podatko w, opłat lub składek
na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne,  co  Zamawiający  jest  w stanie  wykazac  za
pomocą  stosownych  s rodko w  dowodowych,  z  wyjątkiem  przypadku,  gdy  wykonawca
dokonał płatnos ci nalez<nych podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  tez<  zawarł  wiąz<ące  porozumienie  w
sprawie spłaty tych nalez<nos ci;

6) wykonawcę,  wobec  kto rego  wydano  prawomocny  wyrok sądu lub  ostateczną  decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba z<e wykonawca dokonał płatnos ci nalez<nych podatko w,
opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub
grzywnami lub tez<  zawarł wiąz<ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez<nos ci;

7) wykonawcę,  kto ry  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  raz<ącego  niedbalstwa
wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  z<e  nie  podlega
wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu lub  kryteria  selekcji  lub  kto ry
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawic  wymaganych dokumento w;

8) wykonawcę,  kto ry  w  wyniku  lekkomys lnos ci  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje
wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  miec  istotny  wpływ  na  decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamo wienia;

9) wykonawcę,  kto ry  bezprawnie  wpływał  lub  pro bował  wpłynąc  na  czynnos ci
Zamawiającego  lub  pozyskac  informacje  poufne,  mogące  dac  mu  przewagę  w
postępowaniu o udzielenie zamo wienia;

10) wykonawcę,  kto ry  brał  czynny  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie
zamo wienia  lub  kto rego  pracownik,  a  takz<e  osoba  wykonująca  pracę  na  podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o s wiadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  z<e  spowodowane  tym  zakło cenie
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konkurencji moz<e byc  wyeliminowane w inny sposo b niz<  przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;

11) wykonawcę,  kto ry  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu
zakło cenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamo wienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych;

12) wykonawcę, wobec kto rego orzeczono tytułem s rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamo wienia publiczne;

13) wykonawcę, kto ry nalez<ąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634),  złoz<yli  odrębne  oferty,  oferty  częs ciowe  łub  wnioski  o  dopuszczenie  do
postępowania, chyba z<e wykaz<ą, z<e istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia.

14) Wykonawcę, kto ry przedłoz<ył ofertę przetargową wraz z dokumentami i załącznikami w
języku innym niz<  język polski.

VI. Inne wymagania stawiane Wykonawcom

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi: 
a) na  dostarczone  maszyny  i  urządzenia –  min.  24  miesiące od  daty  odbioru

kon cowego przedmiotu zamo wienia z okresem rękojmi na ten sam okres,
b) na pozostałe roboty i materiały –  min. 60 miesięcy od daty odbioru kon cowego

przedmiotu zamo wienia z rozszerzeniem okresu rękojmi na ten sam okres.
2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakos ci będzie obejmowac : 

a) usuwanie  usterki  wynikającej  z  niewłas ciwego montaz<u  i  uruchomienia  instalacji
niezwłocznie, najpo z niej w terminie do 24 godz. od dnia powiadomienia o jej zaist-
nieniu.

b) usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez pro-
ducenta trwającego nie dłuz<ej niz<  10 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady,

c) przeprowadzanie napraw gwarancyjnych urządzen  i instalacji do kon ca okresu gwa-
rancji tzn. do 24 m-cy lub do 16000 mth pracy silniko w. W tym okresie wszelkie
koszty związane z obsługą układu kogeneracyjnego ponosi Wykonawca, w tym m. in.
przeglądy serwisowe, serwis olejowy i płynu chłodzącego, głowice i s wiece zapłono-
we oraz częs ci zamienne i normalnie zuz<ywające się, robocizna, dojazdy, noclegi, die-
ty. 

3. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany uz<yc  fabrycznie nowych 
elemento w o parametrach nie gorszych niz<  elementy uszkodzone sprzed usterki. 

4. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogo w gwarancyjnych 
nie obejmują usterek powstałych w wyniku:

a) niewłas ciwego uz<ytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpie-
czen stwa,

b) napraw, przero bek, kto re zostały dokonane przez osoby nieuprawnione,
c) uszkodzen  mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzen ,
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d) uszkodzen  na  skutek  poz<aru,  powodzi,  uderzenia  pioruna  i  innych  klęsk  z<ywioło-
wych.

5. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogo w gwarancyjnych
nie ustają w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezalez<nych od uz<ytkownika
zaniko w napięcia oraz braku moz< liwos ci w odbiorze ciepła.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8
do niniejszej specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia pod rygorem utraty wadium.

7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspo lnie (tzw. „konsorcjum”),
wykonawcy powinni spełniac  łącznie warunki uczestnictwa w przedmiotowym przetargu
tzn.  w odniesieniu  do ocenianych warunko w dotyczących wymaganego dos wiadczenia,
dysponowania  potencjałem kadrowym (osobami)  i  sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej.
Wykonawca przed złoz<eniem oferty na realizację przedmiotu zamo wienia, moz<e dokonac 
wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji. Zamawiający ma obowiązek pokazac  teren
budowy i udzielic  wszelkich niezbędnych informacji Wykonawcy.

8. Wykonawca odpowiada i własnym staraniem zapewni włas ciwą organizację placu budo-
wy i jego włas ciwe oznakowanie (tablice informacyjne) zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. 

VII.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  STANOWIĄCYCH  POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU     ORAZ WYKAZANIA BRAKU  
PODSTAW DO WYKLUCZENIA. INNE WYMAGANIA I DOKUMENTY

1. Potwierdzenie spełniania wymaganych warunko w udziału w postępowaniu stanowic  będą
następujące os wiadczenia i dokumenty:

1) os wiadczenie o spełnianiu warunko w udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). 

2) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolnos ci technicznych i za-
wodowych, w zakresie wiedzy i dos wiadczenia:

a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i dos wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jez<eli okres prowadzenia działalnos ci jest
kro tszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkos ci) oraz daty i miejsca
wykonania – zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ oraz 

b) Referencje – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ
c) Oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
d) Arkusz obliczeń – zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ

3) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i za-
wodowych,  w zakresie  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia: 

a) Wykaz  osób,  kto re  będą  uczestniczyc  w  wykonaniu  zamo wienia,  a  w
szczego lnos ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami  na temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  dos wiadczenia,
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posiadanych uprawnien , niezbędnych do wykonania przedmiotu zamo wienia, a
takz<e  zakresu wykonywanych przez  nich  czynnos ci  i  informacji  o  podstawie
dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

b) Oświadczenie, z<e osoby, kto re będą uczestniczyc  w wykonywaniu zamo wienia,
posiadają  wymagane uprawnienia  do wykonywania  samodzielnych funkcji  w
budownictwie.

4) potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i fi-
nansowej:

a) Sprawozdanie finansowe albo jego częs ci, a jez<eli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z  przepisami o rachunkowos ci,  ro wniez<  z  opinią
odpowiednio  o  badanym  sprawozdaniu  albo  jego  częs ci,  a  w  przypadku
wykonawco w niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,
innych dokumento w okres lających obroty, oraz zobowiązania i nalez<nos ci – za
okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jez<eli okres prowadzenia działalnos ci
jest kro tszy – za ten okres.

b) Informacja banku  lub  spo łdzielczej  kasy  oszczędnos ciowo  –  kredytowej,
potwierdzającą  wysokos c  posiadanych  s rodko w  finansowych  lub  zdolnos c 
kredytową Wykonawcy, w wysokos ci nie mniejszej niz<  podana w rozdziale V
wystawioną  nie  wczes niej  niz<  3  miesiące  przed  upływem terminu  składania
ofert.

c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, iz<
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialnos ci  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia do wysokos ci
podanej w rozdziale V. 

UWAGA –  zgodnie  z  ukształtowanym  orzecznictwem  KIO  składając  „opłaconą  polisę”
wykonawca  zobowiązany  będzie  załączyc  dowo d  (dowody)  potwierdzające  opłacenie
polisy, w zakresie wymaganym na termin składania ofert.
Jez<eli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  moz<e  przedstawic  dokumento w
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, moz<e
przedstawic  inny  dokument,  kto ry  w  wystarczający  sposo b  potwierdza  spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.

2.  Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamo wienia
wykonawcy zobowiązany będzie dokonac  poprzez przedłoz<enie poniz<szych dokumento w:

1) Aktualny odpis z  włas ciwego rejestru lub z centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalnos ci gospodarczej, jez<eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wczes niej niz<  3 miesiące przed upływem terminu skła-
dania ofert. W przypadku złoz<enia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złoz<e-
nie dokumento w, o kto rych mowa wyz<ej, w odniesieniu do kaz<dego partnera kon-
sorcjum. 

2) Oświadczenie potwierdzające, z<e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatko w,
lub dokument potwierdzający, z<e wykonawca zawarł porozumienie z włas ciwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych nalez<nos ci wraz z ewentualnymi od-
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setkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem zwolnie-
nie, odroczenie lub rozłoz<enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w cało-
s ci  wykonania  decyzji  włas ciwego organu.  W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspo lnie włas ciwe dokumenty muszą byc  złoz<one w odnie-
sieniu do kaz<dego uczestnika konsorcjum.

3) Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający,  z<e wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  wystawiony nie
wczes niej niz<  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny doku-
ment potwierdzający, z<e wykonawca zawarł porozumienie z włas ciwym organem
w sprawie spłat tych nalez<nos ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz<e-
nie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji wła-
s ciwego  organu.  W  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  występujące
wspo lnie dokumenty muszą byc  złoz<one w odniesieniu do kaz<dego uczestnika kon-
sorcjum. 

4) Oświadczenie o  przynalez<nos ci  lub  braku  przynalez<nos ci  do  tej  samej  grupy
kapitałowej.  Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  na  stronie
internetowej informacji,  o kto rej mowa w pkt 9,  zobowiązany będzie przekazac 
Zamawiającemu os wiadczenie o przynalez<nos ci  lub braku przynalez<nos ci  do tej
samej  grupy  kapitałowej.  Wraz  ze  złoz<eniem  os wiadczenia,  wykonawca  moz<e
przedstawic  dowody,  z<e  powiązania  z  innym  wykonawcą  z  grupy  kapitałowej,
kto ry takz<e złoz<ył ofertę, nie prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamo wienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizowac  częs c  zamo wienia przy pomocy     
 podwykonawco w to obowiązany jest wskazac  w tres ci oferty, kto rą częs c  
 zamo wienia, zamierza powierzyc  podwykonawcy oraz – o ile są znani – wskazac  
 firmy podwykonawco w.

4. W przypadku, gdy o zamo wienie ubiega się konsorcjum (wykonawcy wspo lnie
      składający ofertę), wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo 
      do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamo wienia albo 
      reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamo wienia. Z ww. 
      pełnomocnictwa winno wynikac :

a)  skład konsorcjum - podmioty tworzące konsorcjum,
b)  wskazanie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawco w z

podaniem zakresu jego umocowania,
c)  okres lenie  celu  wspo lnych  działan  jako:  złoz<enie  wspo lnej  oferty  oraz

zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamo wienia,
d)  oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie kro tszy niz<  okres realizacji

przedmiotu zamo wienia i okres gwarancji/rękojmi).
5. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdza spełnienie warunko w udziału w
     postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały 
     udział w realizacji częs ci zamo wienia, Wykonawca będzie zobowiązany złoz<yc  
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     dokumenty wymienione w pkt. 2 dotyczące tych podmioto w. 
6. Wykonawca mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium   
    Rzeczypospolitej Polskiej:

Wykonawca mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumento w, o kto rych mowa w pkt. 2 ppkt. 2, 3, 4 składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w kto rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwier-
dzające odpowiednio, z<e:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci - wystawiony nie wczes niej
niz<  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatko w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo z<e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-
łoz<enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji
włas ciwego organu - wystawiony nie wczes niej niz<  3 miesiące przed upływem ter-
minu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamo wienie - wystawiony nie
wczes niej niz<  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jez<eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kto rym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanych w pkt 6 ppkt. 1 i 2 dokumento w zastę-
puje się je dokumentem zawierającym os wiadczenie złoz<one przed notariuszem, włas ci-
wym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kto rym wykonawca
ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  -  wystawionym  nie  wczes niej  niz<  w  terminach
okres lonych odpowiednio w pkt 6 ppkt. 1 i 2.
Jez<eli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, osoby, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich za-
s wiadczenie włas ciwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralnos ci tych oso b w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wczes niej niz<  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym
z<e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oso b nie wydaje się takich zas wiadczen 
- zastępuje się je dokumentem zawierającym os wiadczenie złoz<one przed notariuszem,
włas ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oso b.

7. Wykonawca powołujący się przy wskazaniu warunku spełnienia udziału w postępowaniu
     na „zdolność finansową” innych podmioto w przedkłada informację z banku lub 
     spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z kto rego zdolnos ci 
     finansowej korzysta, potwierdzającą wysokos c  posiadanych przez ten podmiot s rodko w 
     finansowych lub jego zdolnos ci kredytowej wystawioną nie wczes niej niz<  3 miesiące przed
      upływem terminu składania ofert. 

8. Inne dokumenty:
Wykonawca, składając ofertę - zgodną z formularzem ofertowym (Załącznik nr 4 do 
SIWZ) - powinien załączyć:
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a) formularz cenowy (załącznik 4.1)
b) harmonogram rzeczowo  -  finansowy  zawierający  szczego łowy  harmonogram

robo t, dostaw i finansowania (wg wzoru - załącznik 4.2),
c) propozycję  w  podanej  lokalizacji budynku  elektrociepłowni,  jego  wymiaro w,

powierzchni i kubatury, 
d) opisy  i  charakterystyki proponowanych  do  zastosowania  rozwiązan  -  na

wszystkich  etapach  realizacji  przedmiotu  zamo wienia  -  obejmujące  w
szczego lnos ci:

 opis  proponowanej  koncepcji  techniczno  -  technologicznej  wraz  z
uzasadnieniem, zawierający co najmniej:

 zestawienie  gło wnych  urządzen .  Zamawiający  wymaga,  aby  silniki  gazowe
pracowały  w  obiegu  cieplnym  w  cyklu  Otto,  a  sprawnos c  gwarantowana
elektryczna  agregatu  kogeneracyjnego  dla  100%  obciąz<enia  wytwo rczego
wynosiła min. 39% (licznik energii elektrycznej na zaciskach generatoro w).

 układ chłodzenia awaryjnego – moc chłodni wentylatorowych powinna wynosic 
100% mocy cieplnej dla układo w LT i 100% mocy cieplnej dla układo w HT i
umoz< liwiac  100%  produkcji  energii  elektrycznej  dla  prac  okresowych;
Wykonawca zaproponuje sposo b podłączenia układu chłodzenia awaryjnego do
instalacji wraz opisem jego pracy oraz uzasadnieniem.

 schematy i rysunki instalacji,
 opis działania,
 schemat  technologiczny  włączenia  agregato w  kogeneracyjnych  na  silnikach

gazowych w system ciepłowniczy PEC Radzyn  Podlaski,
 schemat  instalacji  elektrycznych  wyprowadzenia  mocy  obejmujący  m.in.

zaprojektowanie  i  wykonanie  nowej  rozdzieleni  wyprowadzenia  mocy
(rozdzielnia SN gło wna) – opis w PFU,

 wyprowadzenie mocy z agregato w do rozdzielni gło wnej o napięciu 15 kV,
 schemat  opomiarowania  energii  cieplnej,  elektrycznej  i  gazu  ziemnego

spełniający  wymagania  rozporządzenia  Ministra  Energii  z  dnia  10  kwietnia
2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie
s wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczego łowego zakresu obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilos ci  energii  elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U.  2017 poz. 834).

 analizę  termodynamiczną  pracy  układu  w  okresie  letnim  i  zimowym,  kto ra
będzie dokumentowac  dotrzymanie oferowanej sprawnos ci całkowitej ≥90% i
uzyskanie wskaz nika PES zgodnie z obliczeniami wg załącznika nr 12 do SIWZ.

 dokumentację techniczną producenta oferowanych agregato w kogeneracyjnych
na silnikach gazowych,

 jez<eli  rozwiązania  oferowane  przez  Wykonawcę  zostały  juz<  zrealizowane
poz<ądane  jest  podanie  nazwy  i  adresu  obiektu,  gdzie  zostały  zastosowane
proponowane rozwiązania.
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e) dane  techniczne urządzen  i  instalacji  wchodzących  w  zakres  dostaw  z
charakterystyką  podstawowych  elemento w,  ze  szczego lnym  uwzględnieniem
sprawnos ci i mocy, osiągo w, zakreso w i producento w urządzen ,

     f) Os wiadczenie, z<e Odbiorca dostarczy agregaty kogeneracyjne zgodne z
Dyrektywą 2006/42WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy,

               g) tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów serwisowych w okresie    
                    gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym do remontu kapitalnego (wg                          
                    Harmonogramu stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ) z podaniem:

 terminu ich wykonywania (ilos c  godzin pracy)
 przewidywanego kosztu za kaz<dy poszczego lny przegląd obejmujący wszystkie

koszty: robocizny, diety, dojazdy, zakwaterowanie, materiały eksploatacyjne i
ulegające  normalnemu  zuz<yciu  w  tym  m.in.  s wiece,  oleje  na  wymiany  oraz
dolewki, płyny eksploatacyjne, filtry, remonty głowic, przeglądy turbospręz<arki
i inne prace niezbędne dla poprawnych przeglądo w). W okresie gwarancyjnym
wszystkie koszty   eksploatacji (za wyjątkiem paliwa gazowego) są w wyłącznej
gestii Wykonawcy.

 zakresu wykonywanych czynnos ci dla poszczego lnych rodzajo w przeglądo w
 wykaz  częs ci  i  materiało w  zamiennych  dla  kaz<dego  z  poszczego lnych

przeglądo w  wraz  z  podaniem  nazwy  częs ci  i  ilos ci  oraz  ilos ci  litro w  oleju
silnikowego i interwało w jego wymiany.

                h) os wiadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
                i) Kosztorys ofertowy uproszczony (z podaniem cen jednostkowych) zawierający:

 stawki  roboczogodziny,  narzuto w  procentowych,  kto re  zostały  przyjęte  do
wyceny robo t;

 zestawienia M (materiało w) i S(sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi;
Powyz<szy  kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej ma charakter

informacyjny i stanowic  będzie podstawę do obliczenia wynagrodzenia nalez<nego
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania
umowy,  a  takz<e  do  okres lenia  zakreso w  wykonanych  prac  przy  rozliczeniu
fakturami częs ciowymi. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamies ci na stronie internetowej informacje
dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie zamo wienia;
b) firm oraz adreso w wykonawco w, kto rzy złoz<yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamo wienia oraz okreso w gwarancji zawartych w ofer-

tach.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcą
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1. Wszelkie os wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie w języku polskim. Jez<eli 
są one przekazane za pomocą faksu lub elektronicznie, kaz<da ze stron na z<ądanie drugiej 
zobowiązana będzie potwierdzic  niezwłocznie fakt ich otrzymania. 

2. Wykonawca moz<e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci specyfikacji 
istotnych warunko w zamo wienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjas nien , jednak nie
po z niej niz<  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, z<e wniosek o 
wyjas nienie tres ci specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia wpłynął do 
Zamawiającego nie po z niej niz<  do kon ca dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jez<eli wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynie po upływie tego
terminu, Zamawiający moz<e udzielic  wyjas nien  albo pozostawic  wniosek bez rozpoznania. 

3. Zamawiający tres c  zapytan  wraz z wyjas nieniami zamieszcza na stronie internetowej bez 
ujawniania z ro dła zapytania.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moz<e przed upływem terminu do składania 
ofert, zmienic  tres c  specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia. Dokonaną zmianę SIWZ 
przekaz<e niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, kto rym przekazano specyfikację 
istotnych warunko w zamo wienia i zamies ci na stronie internetowej.

5. Nie przewiduje się zebrania Wykonawco w w celu wyjas nienia wątpliwos ci dotyczących 
SIWZ. 

6. Osobami upowaz<nionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
p. Jerzy Waldemar Woźniak – Prezes Zarządu tel. 508 493 345
p. Ryszard Puchala Dyrektor d/s technicznych tel. 502 218 437
p. Zygmunt Ozimkiewicz st. specjalista ds. eksploatacji tel. 505040920
p. Leszek Wołowik specjalista d/s technicznych tel. 500 143 401

Porozumiewanie  się  Wykonawcy  z  upowaz<nionymi  wyz<ej  Osobami  odbywac  się  moz<e
tylko w godzinach od 800 – 1400 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający z<ąda wniesienia wadium w terminie do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 1200 na
następujących zasadach: 
1.  Wadium wynosi

  200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy) 
2. Wadium moz<na wnies c  w jednej lub kilku następujących formach:

a) pienięz<nej,
b) gwarancji bankowej,
c) gwarancji ubezpieczeniowej,
d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo – 

kredytowej z tym, z<e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięz<nym,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o  kto rych mowa w art.  6b ust.  5 pkt 2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczos ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z po z n. zmianami).
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3. Wnoszone wadium musi zabezpieczac  ofertę przez cały okres związania ofertą. Przy czym
jako  pierwszy  dzien  biegu  terminu  związania  uznaje  się  dzien  wskazany  jako  termin
składania ofert.

4. Wadium nalez<y wnies c  przed terminem składania ofert.
Wadium  w  formie  pienięz<nej  nalez<y  wnies c  przelewem  na  rachunek  bankowy
Zamawiającego - 85 8046 0002 2001 0000 5917 0001,  z podaniem w tytule przelewu:
Wadium  -  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  przedsięwzięcia  pn.:
"Modernizacja  istniejącego  systemu  ciepłowniczego  w  celu  zwiększenia  jego
efektywności  –  budowa  elektrociepłowni  gazowej  w  Radzyniu  Podlaskim  „.   W
przypadku wnoszenia wadium w formie pienięz<nej, za termin jego wniesienia uznaje   się
termin  uznania  rachunku  bankowego Zamawiającego (tj.  datę  i  godzinę  wpływu
s rodko w  pienięz<nych  na  konto  Zamawiającego).  Wadium  wniesione  w  pieniądzu
Zamawiający zwro ci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
kto rym było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz
prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy,  wskazany  przez
Wykonawcę.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 
beneficjentem gwarancji ma byc  Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy 
Gwarantem a Wykonawcą winna okres lac  gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową 
w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania nalez<nos ci bez zwłoki (tzn. na 
kaz<de pierwsze pisemne z<ądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo). 
 Egzekwowanie ww. nalez<nos ci dotyczy następujących przypadko w: 
a) odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach okres lonych w ofercie,
b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia nalez<ytego 

wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemoz< liwe z przyczyn lez<ących po stronie Wykonawcy,
d) niezłoz<enia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na wezwanie, o kto rym mowa w art. 26 

ust. 3, dokumento w lub os wiadczen , o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 
pełnomocnictw, chyba z<e udowodni, z<e wynika to z przyczyn nielez<ących po jego 
stronie.

Termin waz<nos ci gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących 
wadium musi zabezpieczac  złoz<oną ofertę na cały okres związania ofertą. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczos ci, podmiot potwierdza wartos c  poręczenia, co najmniej do 
wielkos ci ustalonego wadium. Poręczenie winno byc  waz<ne przez cały okres związania 
ofertą.

7. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej lub w poręczeniach, zaleca się zdeponowac , za 
potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiającego - w kasie Spo łki - przed upływem terminu 
wyznaczonego na składanie ofert zas  kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu 
(potwierdzoną za zgodnos c  z oryginałem) nalez<y dołączyc  do oferty.
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8. Wykonawca, kto ry nie wnio sł wadium w terminie lub nie wnio sł w wymaganej wysokos ci 
lub dopuszczonej SIWZ formie, zostanie z postępowania wykluczony.

9. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, kto rego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą, moz<e zostac  - na wniosek Wykonawcy - zaliczone 
przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia nalez<ytego wykonania umowy.

10. Wadium wykonawco w wspo lnie ubiegających się o uzyskanie zamo wienia (konsorcjum) 
moz<e byc  wniesione przez kto regokolwiek z członko w konsorcjum lub przez kilku 
uczestniko w łącznie (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
a)  po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, kto rego oferta 

została wybrana);
b)  po uniewaz<nieniu postępowania.

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, kto ry wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający będzie z<ądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, kto remu 
zwro cono wadium na podstawie okres lonej w pkt 13, jez<eli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnies c  
wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

14. Wykonawcy, kto rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalez<ytego 
wykonania umowy. 

X. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany złoz<oną ofertą przez 60 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  moz<e  przedłuz<yc  termin

związania ofertą. 
4. Zamawiający moz<e  przedłuz<yc  termin związania ofertą tylko raz,  co najmniej  na 3 dni

przed upływem terminu związania  ofertą,  zwracając  się  do Wykonawco w o  wyraz<enie
zgody na przedłuz<enie tego terminu o oznaczony okres,

5. Odmowa wyraz<enia zgody, o kto rym mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium,
6. Przedłuz<enie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym

przedłuz<eniem okresu waz<nos ci  wadium albo jez<eli  nie jest  to moz< liwe,  z wniesieniem
nowego  wadium  na  przedłuz<ony  okres  związania  ofertą.  Jez<eli  przedłuz<enie  terminu
związania ofertą następuje po wyborze oferty najkorzystniejszej,  obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłuz<enia dotyczy jedynie Wykonawcy, kto rego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. 
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XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca powinien zapoznac  się z całos cią dokumento w, a następnie złoz<yc  ofertę i 
inne dokumenty zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami. 

2. Oferta winna byc  sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
maszynowym np. na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
osobę upowaz<nioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązan  w 
wysokos ci odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w 
postaci elektronicznej. Upowaz<nienie do podpisania oferty musi byc  dołączone do oferty, o
ile nie wynika ono z dokumento w dołączonych do oferty.

3. Zakazuje się zmian treści oferty w stosunku do wymagan  załączonych wzoro w 
dokumento w i tres ci SIWZ. Poprawki w tres ci oferty nalez<y dokonac  poprzez skres lenie 
błędnej informacji (danych) i podanie nowej, w sposo b czytelny oraz opatrzenie jej datą i 
parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę). Tres c  oferty musi byc  zgodna z tres cią 
SIWZ. 

4. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumento w muszą byc  opro cz adnotacji „za 
zgodność z oryginałem” (lub „za zgodność”) opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby
upowaz<nionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpisem umoz< liwiającym 
identyfikację osoby podpisującej, oraz datą. Wszystkie inne dokumenty będące 
oryginałami muszą zawierac  pieczątkę nagło wkową firmy oraz podpis i pieczątkę imienną 
osoby (lub były podpisane w sposo b umoz< liwiający identyfikację osoby podpisującej), 
upowaz<nionej do występowania w imieniu Wykonawcy i składania os wiadczen  lub 
zaciągania zobowiązan  w wysokos ci odpowiadającej cenie oferty.

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.
6. Oferta jako os wiadczenie woli Wykonawcy musi obejmowac  wszystkie zobowiązania i 

informacje ujęte w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 4 do SIWZ). 
7. Formularz Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami musi byc  zszyty lub 

spięty w sposo b utrudniający jego dekompletację, a dokumenty załączane do oferty muszą
byc  ułoz<one zgodnie z ich numeracją podaną w formularzu oferty. 

8. Wykonawca ma prawo złoz<yc  tylko jedną ofertę, a jej tres c  musi odpowiadac  tres ci SIWZ.
9. Oferta powinna byc  złoz<ona w dwo ch zamkniętych kopertach (opakowaniach): 

zewnętrznej zaadresowanej na adres Zamawiającego z podaniem oznaczenia: 

 Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn: 
"Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego
efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim „

            nie otwierać przed dniem 17 kwietnia 2020 r. do godz. 1215

oraz w kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i firmy oferenta, przedmiotu zamo wienia: 

Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn: 
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"Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego
efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim „

Dodatkowo oferta (wraz ze wszystkimi załącznikami) powinna być złożona w wersji
elektronicznej (pdf) na nośniku CD lub DVD.
10.Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
11.Jez<eli  Wykonawca  zamierza  przesłac  ofertę  pocztą  lub  kurierem,  to  dla  celo w

dowodowych Wykonawca powinien dysponowac  dokumentem potwierdzającym termin
obioru oferty przez Zamawiającego. Za termin złoz<enia oferty uznaje się wo wczas termin
potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.

12.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoz<eniem oferty.
13.W  przypadku  dołączenia  do  oferty  dokumento w  lub  materiało w  w  języku  obcym

wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, kto re moz<e byc  dokonane.
przez Wykonawcę.

14.Wykonawcy  składający  wspo lnie  ofertę  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienalez<yte wykonanie zamo wienia.

15.Oferta składana przez dwo ch lub więcej Wykonawco w (konsorcja) winna spełniac  n/w
wymagania:

a) Wykonawcy przedłoz<ą wraz z ofertą pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do występowania  w imieniu grupy Wykonawco w,  z  kto rego mają
wynikac  informacje podane w Rozdziale VII,

b) Oferta musi byc  podpisana w taki sposo b, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawco w występujących wspo lnie. 

16.Zamawiający informuje, iz<  wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamo wienie są
jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepiso w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do kto rych, nie po z niej niz<
w terminie ich składania,  Wykonawca zastrzegł, z<e nie mogą byc  one udostępnione in-
nym uczestnikom postępowania oraz wykazał, z<e zastrzez<one informacje stanowią tajem-
nicę przedsiębiorstwa.  Stosowne zastrzez<enie winno byc  opatrzone klauzulą:  „Nie udo-
stępniac  innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-
stwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. nr 153 poz. 1503 z po z n. zm.)”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona
na z<yczenie kaz<dego uczestnika postępowania.

UWAGA
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spełnia warunki udziału w postępowaniu. 



Powyz<sza procedura skutkuje tym, iz<  w wyznaczonym terminie wykonawca zobowiązany jest
złoz<yc  ofertę wraz ze wskazanymi szczego łowo w pkt 17 os wiadczeniami i dokumentami, a
żądanie potwierdzenia - udokumentowania - braku podstaw do wykluczenia oraz speł-
nienia  warunków  udziału  zostanie  skierowane  tylko  do wykonawcy,  którego  ofertę
oceniono najwyżej.
Wykonawca,  do kto rego zostanie skierowane powyz<sze wezwanie,  będzie zobowiązany,  w
terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  (7  dni  od  daty  przesłania  wezwania)  złoz<yc 
wszystkie wymagane dokumenty i os wiadczenia wskazane w Rozdz. VII.

17.Wraz z OFERTĄ wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty  :
1) os wiadczenie o spełnianiu warunko w udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do

wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnienie warunko w udziału w
postępowaniu o udzielenie zamo wienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ);

2) dokumenty wskazane w Rozdz. VII pkt 8 lit. a) – i) 
3) w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunko w udziału w

postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamo wienia przez podmiot trzeci, w zakresie w jakim udostępnia swoje zasoby;
b. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

podmiotu udostępniającego zasoby.

XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę  oznaczoną  w  sposo b  okres lony  w  rozdziale  XI  nalez<y  składac  w  sekretariacie
Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.;  ul.  Świętego  Brata  Alberta
Chmielowskiego 12; 21-300 Radzyń Podlaski, w terminie do 17 kwietnia 2020 r. do
godz. 1200.

2. Ofercie  złoz<onej  w  biurze  zostanie  nadany  numer.  Konsekwencje  złoz<enia  oferty
niezgodnie  z  opisem okres lonym w specyfikacji  ponosi  Wykonawca.  Oferta  złoz<ona po
terminie zostanie zwro cona Wykonawcy. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez
Wykonawcę będą skuteczne o ile dokonane zostaną przed upływem terminu składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc  złoz<one wg takich samych zasad
jak  składana  oferta  tj.  w  dwo ch  kopertach  odpowiednio  oznakowanych  z  dopiskiem
„ZMIANA”. Tak oznakowane koperty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
kto ry  wprowadził  zmiany i  po stwierdzeniu poprawnos ci  procedury dokonania  zmian,
zostaną dołączone do oferty.

3. Wycofanie oferty następuje poprzez złoz<enie pisemnego powiadomienia i zamieszczenie
na zewnętrznej kopercie napisu „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposo b będą
otwierane w pierwszej kolejnos ci  po stwierdzeniu poprawnos ci postępowania oferenta,
koperty wewnętrzne takich ofert nie będą otwierane.

str. 25



4. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 1215 w siedzibie
Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.;  ul.  Świętego  Brata  Alberta
Chmielowskiego 12; 21-300 Radzyń Podlaski.

5. Publiczne otwarcie ofert będzie przebiegac  w następujący sposo b:
 przedstawienie składu komisji przetargowej,
 informacja o liczbie złoz<onych ofert,
 zbadanie nienaruszalnos ci ofert i okazanie ich zewnętrznego wyglądu,
 podanie informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyc  na 

sfinansowanie zamo wienia,
 otwarcie złoz<onych ofert.

6. W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomos ci zostanie podane:
 nazwa i adres Wykonawcy,
 cena ofertowa,
 sprawnos c  elektryczna,
 sprawnos c  ogo lna.
 wartos c  serwisu wg załącznika nr 13 do PFU

7. Wykonawcy nieobecni na sesji otwarcia ofert mają prawo z<ądac  pisemnie przesłania 
informacji, o kto rych mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cena wpisana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową. Cena w formularzu   
      cenowym stanowi wartos c  brutto wyliczoną przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
      na podstawie dokumentacji technicznej, zapiso w wynikających ze SIWZ, wzoru umowy,  
      zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepiso w. 

2. Cena brutto wpisana w formularzu ofertowym będzie brana pod uwagę przy ocenie    
      ofert. 

3. Cena musi obejmowac  wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca realizując zamo wienie,
     wynikające takz<e z:

a) przygotowania terenu pod budowę,
b) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem oso b trzecich,
c) kwestii poboru wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
d) ubezpieczenia  się  od  odpowiedzialnos ci  cywilnej  i  innych  wymienionych  w

rozdziale XV SIWZ,
e) inne,  wynikające  ze  specyfiki  realizowanej  inwestycji  i  wymagan  specyfikacji

(między innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen  itd.).
f) koszt wymaganych przeglądo w gwarancyjnych 

4. Cena musi byc  wyraz<ona w złotych polskich, podana z dokładnos cią do dwo ch miejsc po  
       przecinku tj. z dokładnos cią do 1 grosza.

5. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamo wienia przeszacowania
    wynagrodzenia podanego przez Wykonawcę jako ceny ofertowej
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji  
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      dotyczących złoz<onej oferty z wyłączeniem wyjas nien  dotyczących tres ci złoz<onej oferty.
7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający:

a) poprawi w teks cie oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe;
b) poprawi inne omyłki polegające na niezgodnos ci oferty ze specyfikacją istotnych wa-

runko w zamo wienia, niepowodujące istotnych zmian w tres ci oferty;
c) wezwie Wykonawcę do złoz<enia stosownych wyjas nien , jez<eli cena oferty wydaje się

raz<ąco niska w stosunku do przedmiotu zamo wienia i budzi wątpliwos ci zamawiają-
cego,  co do moz< liwos ci  wykonania przedmiotu zamo wienia zgodnie z okres lonymi
przez niego wymaganiami lub wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepiso w.

XIV.  Opis kryteriów,  którymi zamawiający  będzie się  kierował  przy  wyborze  oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa Zamawiającego.
2. Oferty  będą  oceniane  przez  Zamawiającego  przy  zastosowaniu  następującego

kryterium:

Kryterium wyboru Znaczenie/Waga

Cena wykonana zamo wienia 75 punkto w

Sprawnos c  elektryczna 15 punkto w

Sprawnos c  ogo lna 5 punkto w

Cena serwisu wg załącznika nr 13 do PFU 5 punkto w

Cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamo wienia w za-
kresie rzeczowym okres lonym w niniejszej SIWZ plus cena serwisu w okresie gwarancji  
Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

Pi(C) = [Cmin /Ci] x 75 pkt.
gdzie:

Pi(C) Ilos c  punkto w jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena wykonania 
zamo wienia";

Cmin Najniz<sza cena spos ro d wszystkich waz<nych i nieodrzuconych ofert
Ci Cena wykonania zamo wienia oferty „i”

Sprawność elektryczna
Wartos c  kryterium  „Sprawnos c  elektryczna”  zostanie  obliczona  zgodnie  z  poniz<szym
wzorem: Pi(E) = (Ei% – 39%) x 5 pkt
gdzie:

str. 27



Pi(E) Ilos c  punkto w jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Sprawnos c  elektryczna”
Ei% Zagwarantowana przez oferenta w Formularzu ofertowym (zał. Nr 4 do SIWZ)

sprawnos c  elektryczna agregato w kogeneracyjnych w %,

Najniz<sza  sprawnos c  elektryczna  wymagana  przez  Zamawiającego  wynosi  39%.
Maksymalna sprawnos c  elektryczna oceniana wynosi 42%. 

Sprawność ogólna 
Wartos c  kryterium „Sprawnos c  ogo lna” zostanie obliczona zgodnie z poniz<szym wzorem:

Pi(O) = (Oi% - 90%)  x 1 pkt
gdzie:

Pi(O) Ilos c  punkto w jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Sprawnos c  ogo lna”
Oi% Zagwarantowana przez oferenta w formularzu ofertowym (zał. Nr 4 do SIWZ)

sprawnos c  ogo lna agregato w kogeneracyjnych w %,

Najniz<sza  sprawnos c  ogo lna  wymagana  przez  Zamawiającego  wynosi  90%.  Maksymalna
sprawnos c  ogo lna oceniana wynosi 95%. 

Cena serwisu
Wartos c  kryterium “Cena serwisu wg załącznika nr 13 do PFU” zostanie obliczona zgodnie
z poniz<szym wzorem:

Pi(S) = (PSmin / Pi) x 5 pkt

gdzie:

Pi(S) Ilos c  punkto w  jakie  otrzyma  oferta  „i”  za  kryterium  „Cena  serwisu  wg
załącznika nr 13 do PFU

PSmin
Najniz<sza  Cena  serwisu  wg  załącznika  nr  13  do  PFU  spos ro d  wszystkich
waz<nych i nieodrzuconych ofert

Pi Cena netto wykonania serwisu wg załącznika nr 13 do PFU dla oferty „i”

Podana  sprawność  odnosi  się  do  wartości  rzeczywistych  wskazań  liczników  ciepła
energii elektrycznej i gazu. Zamawiający nie dopuszcza stosowania normy ISO 3046-1.

Całkowita ocena oferty     OCENA = Pi(C) + Pi(E) + Pi(O) + Pi(S)

3. Uzyskane z poszczego lnych wyliczen  ilos ci punkto w zostaną ustalane z dokładnos cią do
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drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrąglen  w go rę.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu o najwyz<szej łącz-

nej liczbie punkto w.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, kto rej wybo r prowadziłby do powstania obowiąz-

ku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towaro w i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspo lnotowego nabycia towaro w, doliczy do przedsta-
wionej  w niej ceny nalez<ny podatek od towaro w i usług zgodnie z obowiązującymi w
przedmiocie zamo wienia przepisami prawa.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru naj-
korzystniejszej spos ro d ofert uznanych za waz<ne.

7. Inwestor zastrzega, z<e w wypadku nieosiągnięcia w czasie rozruchu deklarowanej spraw-
nos ci ogo lnej pomniejszy wartos c  umowy o 5% za kaz<dy 1% nieuzyskanej deklarowanej
sprawnos ci. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  jednoczes nie
zawiadomi Wykonawco w, kto rzy złoz<yli oferty o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, kto rego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawco w, kto rzy złoz<yli oferty; 

b. wykonawcach,  kto rych  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i
prawne;

c. Wykonawcach,  kto rzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamo wienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d. terminie,  okres lonym  w  regulaminie,  po  kto rego  upływie  umowa  w  sprawie
zamo wienia publicznego moz<e byc  zawarta;

e. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamies ci informację, o
kto rych mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.

2. Umowa  nie  moz<e  zostac  zawarta  w  terminie  kro tszym  niz<  po  upływie  5  dni  od  dnia
przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jez<eli  zawiadomienie
zostało przesłane faksem lub elektronicznie albo w ciągu 10 dni - jez<eli zostało przesłane
w inny sposo b. 

3. Zamawiający moz<e  zawrzec  umowę przed upływem terminu,  o kto rym mowa w ust.  2
jez<eli złoz<ono tylko jedna ofertę.

4. Wykonawca, kto rego oferta została wybrana, ma obowiązek zawarcia umowy wg wzoru
umowy  stanowiącego  załącznik  nr  8 do  SIWZ w  terminie  okres lonym  przez
Zamawiającego.
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5. Wykonawca, kto rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
– przed zawarciem umowy – do:
1) ubezpieczenia budowy od szko d mogących wystąpic  i od zdarzen  nagłych, losowych

oraz od odpowiedzialnos ci  cywilnej.  Ubezpieczenie winno objąc  roboty,  urządzenia
oraz sprzęt budowy. Wartos c  ubezpieczenia: min.  1.000.000,00 zł  (słownie złotych:
jeden milion);

2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 5.000.000 zł. (słownie zło-
tych: pięć milionów), w całym okresie trwania robo t budowlanych;

3) wniesienia zabezpieczenia nalez<ytego wykonania umowy w wysokos ci  i  na zasa-
dach okres lonych w niniejszej SIWZ

4) przedłożenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji in-
westycji sporządzonego zgodnie z wymaganiami okres lonymi w SIWZ i wytycznymi
Zamawiającego. 

6. W  celu  zawarcia  umowy  upełnomocniony  przedstawiciel  Wykonawcy,  kto ry  wygrał
przetarg powinien zgłosic  się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 

7. Jez<eli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, kto rym jest Konsorcjum, Zamawiający moz<e
z<ądac  -  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamo wienia  -  przedłoz<enia  umowy
regulującej wspo łpracę tych Wykonawco w. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA umowy

1. Zamawiający  wymaga,  aby  wybrany  Wykonawca,  wnio sł  jednorazowo  zabezpieczenie
nalez<ytego  wykonania  umowy  zwanej  dalej  „zabezpieczeniem”  przed  wyznaczonym
terminem podpisania umowy w wysokos ci 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena
brutto).  Wartos c  zabezpieczenia  nalez<ytego  wykonania  umowy  nalez<y  zaokrąglic  do
pełnych złotych.

2. Zabezpieczenie  słuz<y  do  pokrycia  roszczen  z  tytułu  niewykonania  lub  nienalez<ytego
wykonania umowy, a takz<e do pokrycia roszczen  z tytułu rękojmi za wady.

3.  Zabezpieczenie nalez<ytego wykonania umowy moz<e byc  wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo 

– kredytowej (zobowiązanie pienięz<ne),
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczos ci.

4. Zwrot  zabezpieczenia  dokonany zostanie  na  zasadach wskazanych we  wzorze umowy.
Ustala się, z<e zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w następujący sposo b: 

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze
ostatecznym robo t, 
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b) natomiast 30 % nalez<nego zabezpieczenia nalez<ytego wykonania umowy pozostanie
w  dyspozycji  Zamawiającego  jako  zabezpieczenie  z  tytułu  rękojmi  za  wady
wykonanych robo t i zostanie zwro cone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. Zamawiający wyraz<a zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.
6. Zamawiający nie wyraz<a zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem

wekslowym  banku  lub  Spo łdzielczej  kasy  oszczędnos ciowo-kredytowej  oraz  przez
ustanowienie  zastawu  rejestrowego  oraz  zastawu  na  papierach  wartos ciowych
emitowanych przez Skarb Pan stwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moz<e dokonac  zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o kto rych mowa w pkt 3.

8. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  nalez<ytego  wykonania  umowy  w  pieniądzu,
wymagana  kwota  zabezpieczenia  musi  zostac  wpłacona  przez  Wykonawcę  na
oprocentowany  rachunek  bankowy  Zamawiającego: Bank  Spółdzielczy  Radzyń
Podlaski,  Nr  rachunku: 85  8046  0002  2001  0000  5917  0001 podając  nazwę
wnoszącego  zabezpieczenie  oraz  informację  czego  wpłata  dotyczy  –zabezpieczenie
nalez<ytego  wykonania przedsięwzięcia  pn.  "Modernizacja  istniejącego  systemu
ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni
gazowej w Radzyniu Podlaskim „.

9. Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu,  Zamawiający  zwraca  wraz  z  odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  kto rym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  o  prowizję  bankową  za  przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10.W przypadku wniesienia  zabezpieczenia  nalez<ytego wykonania  umowy w gwarancjach
bankowych beneficjentem  gwarancji  jest  Zamawiający.  Umowa  gwarancyjna  zawarta
pomiędzy  bankiem,  a  Wykonawcą  winna  okres lac  gwarancję  jako  nieodwołalną  i
bezwarunkową.  W  tres ci  gwarancji  bankowej  winien  znalez c  się  zapis,  gwarantujący
Zamawiającemu  na  jego  pierwsze  pisemne  z<ądanie,  wypłatę  kwoty  zabezpieczenia  na
zabezpieczenie roszczen  wynikających z:

 niewykonania  lub  nienalez<ytego  wykonania  przez  Wykonawcę przedmiotu
zamo wienia,

 z tytułu rękojmi za wady.
   Termin  obowiązywania  gwarancji  bankowej  nie  moz<e  byc  kro tszy  niz<  terminy  zwrotu

zabezpieczenia nalez<ytego wykonania umowy opisane w pkt 4 niniejszego rozdziału.
11.W przypadku wniesienia  zabezpieczenia  nalez<ytego wykonania  umowy w gwarancjach

ubezpieczeniowych beneficjentem  gwarancji  jest  Zamawiający.  Umowa  gwarancyjna
zawarta pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a wykonawcą winna okres lac  gwarancję jako
nieodwołalną i bezwarunkową. W tres ci  gwarancji ubezpieczeniowej winien znalez c  się
zapis,  gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne z<ądanie,  wypłatę kwoty
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen  wynikających z:

 niewykonania  lub  nienalez<ytego  wykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu
zamo wienia,

 z tytułu rękojmi za wady.
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  Termin  obowiązywania  gwarancji  bankowej  nie  moz<e  byc  kro tszy  niz<  termin  zwrotu
zabezpieczenia nalez<ytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziału. 

12. Przy  wnoszeniu  zabezpieczenia  nalez<ytego  wykonania  umowy  w  formie  poręczenia
bankowego lub spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo – kredytowej, niezbędne jest zawarcie
umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz kto rych poręczenie zostało złoz<one
(tzn.  Zamawiającego).  Poręczenie  dotyczy  wypłaty  dla  Zamawiającego  kwoty
zabezpieczenia  nieodwołalnie  i  bezwarunkowo,  na  pierwsze  pisemne  z<ądanie
Zamawiającego wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen  wynikających
z:
 niewykonania  lub  nienalez<ytego  wykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu

zamo wienia,
 z tytułu rękojmi za wady.

Termin  obowiązywania  umowy  o  poręczenie  nie  moz<e  byc  kro tszy  niz<  termin  zwrotu
zabezpieczenia nalez<ytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziału.

13. Przy  wnoszeniu  zabezpieczenia  nalez<ytego  wykonania  umowy  w  formie  poręczenia
udzielanych przez  podmioty,  o  kto rych  mowa  w art.  6b  ust.  5  pkt  2  ustawy z  dnia  9
listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczos ci,  niezbędne
jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz kto rych poręczenie
zostało  złoz<one  (tzn.  Zamawiającego).  Poręczenie  dotyczy  wypłaty  dla  Zamawiającego
kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne z<ądanie Za-
mawiającego wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen  wynikających z:

 niewykonania  lub  nienalez<ytego  wykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu
zamo wienia, 

 z tytułu rękojmi za wady.
Termin obowiązywania  umowy  o  poręczenie  nie  moz<e  byc  kro tszy  niz<  termin zwrotu
zabezpieczenia nalez<ytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziału.

14. Sposo b przekazania zabezpieczenia w formie innej niz<  pieniądz:
- oryginał dokumentu nalez<y dostarczyc  Zamawiającemu nie po z niej niz<  do dnia zawarcia
umowy.

15. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia nalez<nos ci za
częs ciowo wykonane roboty budowlane.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy

1. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w załączniku nr 8
do SIWZ.

2. Zamawiający będzie z<ądał, aby zamo wienie zostało zrealizowane w terminie okres lonym
w SIWZ.

3. Faktury  częs ciowe  będą  wystawione  za  wykonane  i  odebrane elementy  robo t
wyspecyfikowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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4. Faktura kon cowa będzie wystawiona i opłacona, po zakon czeniu wykonania przedmiotu
umowy tzn. po przeprowadzeniu rozruchu i obejmowac  będzie wynagrodzenie za ostatni
element robo t. 

5. W  przypadku  zmiany  obowiązującej  stawki  VAT  Zamawiający  dopuszcza  moz< liwos c 
zmiany umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 

6. Jez<eli Wykonawca zamierza powierzyc  wykonanie częs ci robo t podwykonawcom, kto rych
przedmiotem są roboty budowlane, do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagane jest
zachowanie  procedur  okres lonych  w  SIWZ.  W  umowie  pomiędzy  Zamawiającym,  a
Wykonawcą zostaną wskazane roboty, kto re wykona kaz<dy z Podwykonawco w wraz ze
wskazaniem  wartos ci  wykonywanych  przez  nich  robo t.  Ustanowiony  przez
Zamawiającego  Inspektor  Nadzoru  nie  dopuści  Podwykonawców  do  wykonania
robót na placu budowy, którzy nie przeszli wymaganej procedury. 

7. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania częs ci zamo wienia podwykonawcy - zgodnie ze
złoz<oną  ofertą  lub  zgłaszane  w  trakcie  wykonywania  zamo wienia  -  będzie  moz<liwe,  pod
warunkiem, z<e wskazany podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania i Wykonawca
uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.

8. W przypadkach wskazanych w pkt 8 Wykonawca będzie obowiązany do: 
a) przedłoz<enia projektu umowy lub projektu zmian umowy z podwykonawcą, kto ry

będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy; Zamawiający zastrzega sobie pra-
wo korekty postanowien  umowy lub zmiany umowy, w szczego lnos ci w odniesieniu do
zapiso w dotyczących czasu trwania umowy, wynagrodzenia oraz sposobu i terminu
rozliczen , 

b) przedłoz<enia Zamawiającemu kopii umowy, pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem,
zawartej z podwykonawcą,

c) na z<ądanie Zamawiającego - Wykonawca przedłoz<y dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje podwykonawcy, 

d) Wykonawca  z  wynagrodzenia  otrzymanego  od  Zamawiającego  reguluje
wynagrodzenia  Podwykonawco w  zgodnie  z  zawartymi  umowami  –  dotyczy  to
wyłącznie płatnos ci pierwszej faktury,

e) przed  dokonaniem  kolejnej  płatnos ci  wynagrodzenia  Zamawiający  wymagac 
będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązan  z
Podwykonawcą/ami  (wyciąg  z  rachunku  bankowego  podwykonawcy  oraz
os wiadczenie podwykonawcy o opłaceniu jego wynagrodzenia).

9. Wykonawca nie moz<e zbywac  na rzecz oso b trzecich wierzytelnos ci powstałych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji.

10. Zakres s wiadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toz<samy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie i warunkami przedstawionymi w SIWZ.

11.W szczego lnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia
s wiadczenia na skutek okolicznos ci, kto rych nie moz<na było przewidziec  w chwili wyboru
najkorzystniejszej  oferty lub zmiany te są  korzystne dla  Zamawiającego,  a  wykonawca
wyrazi  na  nie  zgodę.  Zmiany  sposobu  spełnienia  s wiadczenia  nie  mogą  dotyczyc 
zobowiązan  wykonawcy zawartych w ofercie, kto re były oceniane w toku postępowania.
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12.Dopuszcza  się  dokonywanie  zmian  w  postanowieniach  zawartej  umowy,  jes li
wprowadzenie takich zmian wynika z okolicznos ci, kto rych nie moz<na było przewidziec  w
chwili zawarcia umowy, lub jes li ta zmiana jest korzystna dla zamawiającego.

XVIII.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  Adres strony internetowej
Zamawiającego  na  kto rej  jest  udostępniona  SIWZ  i  ogłoszenie  o  zamo wieniu:
http://www.bip.pec-radzyn.pl
Korespondencję  przesyłaną  drogą  mailową  nalez<y  kierowac  na  adres  e-mail:
sekretariat@pec-radzyn.pl.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich będą prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

XX.   Wartość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu koszto w udziału w postępowaniu.

XXI. ZAŁĄCZNIKI       

Załącznik nr 1 Plan sytuacyjny
Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno- Uz<ytkowy (PFU)
Załącznik nr 3 Os wiadczenie
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy wraz z wzorami załączniko w.

Załącznik nr 5
Os wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu 
warunko w udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robo t budowlanych
Załącznik nr 7 Wykaz oso b, kto re będą uczestniczyc  w wykonywaniu zamo wienia
Załącznik nr 8 Wzo r umowy
Załącznik nr 9 Referencje
Załącznik nr 10 Os wiadczenie
Załącznik nr 11 Os wiadczenie
Załącznik nr 12 Arkusz obliczen 

Załącznik nr 13
Harmonogram przeglądo w serwisowych w okresie gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym do remontu kapitalnego włącznie

Załącznik nr 14 Umowa serwisu.
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