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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 zamo wienia 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.
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III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem  zamo wienia  jest  przedsięwzięcie  pn.  „Termomodernizacja  budynku

biurowego PEC Sp. z o. o.  w Radzyniu Podlaskim” na kto re składają się następujące
prace:
1) opracowanie dokumentacji technicznej,
2) promocja zadania,
3) ocieplenie s cian zewnętrznych,
4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
5) ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz stropu zewnętrznego,
6) modernizacja instalacji c.o. (wymiana grzejniko w, montaz=  zaworo w termostatycznych 
     oraz licznika energii cieplnej) wraz z regulacją hydrauliczną instalacji,
7) wymiana opraw os wietleniowych na energooszczędne. 
Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu zmniejszenie zuz=ycia energii cieplnej i
elektrycznej,  co  w efekcie  doprowadzi  do redukcji  emisji  zanieczyszczen  do powietrza
oraz zmniejszenia koszto w eksploatacyjnych budynku. 

2. Oferta  musi  zawierac  propozycje  realizacji  przedmiotu  zamo wienia  zgodne  z
oczekiwaniami Zamawiającego. 

3. Zamo wienie  jest  realizowane  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewo dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014  –  2020,  os  priorytetowa:  5  Efektywnos c 
Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. 

4. Zamo wienie polega na wykonaniu:
- projektu technicznego termomodernizacji budynku socjalno-biurowego,
- wykonaniu tablicy informacyjnej/pamiątkowej,
- pełnego zakresu termomodernizacji budynku socjalno-biurowego.

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 ci złoz=enia oferty wariantowej. 
9. Zakres zamo wienia:

Dokumentacja projektowa powinna obejmować:
A. wykonanie projektu technicznego w zakresie uwzględniającym specyfikę zamo wienia i

uzyskanie wszelkich pozwolen  – po 4 egz.
B. Wykonanie projekto w wykonawczych i powykonawczych – po 4 egz. 
C. Informacja dotycząca bezpieczen stwa i ochrony zdrowia – po 4 egz.

Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej 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,  powinny  zostac  zapisane  skany
dokumento w  składanych  przez  Wykonawcę  w  celu  uzyskania  pozwolen  i  decyzji
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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.
Dokumentacja techniczna oraz zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania winny
byc  na etapie projektowym uzgodnione z PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. 
Zakres robót budowlano montażowych obejmuje:

              Wykonanie czynnos ci termomodernizacyjnych w budynku socjalno-biurowym 
       usytuowanym na działce nr 1042/8 będącej w uz=ytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa
       Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim ul. S"w. Brata Alberta Chmielowskiego
       12, 21-300 Radzyn  Podlaski. 
        Do tych czynnos ci nalez=y:

 A. Opracowanie dokumentacji technicznej.
 B. Promocja projektu. 
 C. Termomodernizacja budynku socjalno – biurowego, w skład kto rej wchodzi:
  1) ocieplenie s cian zewnętrznych metodą bezspoinową z uz=yciem styropianu o   
       wspo łczynniku przewodzenia ciepła 0,040W/(m*K) o grubos ci 0,15m - ok.729,1m²; 
 2) ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o 
      wspo łczynniku przewodnos ci cieplnej ƛ = 0,040 W/(m*K) o grubos ci warstwy 
      izolacyjnej 0,18m - ok.246,0m² 
 3) ocieplenie stropu zewnętrznego metodą bezspoinową z uz=yciem styropianu o 
     wspo łczynniku przewodnos ci cieplnej ƛ = 0,040 W/(m*K) o grubos ci warstwy 
     izolacyjnej 0,19m. - ok. 5,3m²
4) wymiana okien zewnętrznych na nowe okna z PVC, szczelnych o niskim wspo łczynniku 
     przenikania wynoszącym U=0,9W/(m²K) wyposaz=onych w nawiewniki higrosterowalne
   - powierzchnia okien ok. 92,18m² 
 5) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drzwi z PCV/aluminium z wkładką izolacyjną 
     o wspo łczynniku przenikania wynoszącym U=1,3 /(m²K) - powierzchnia drzwi 10,35m²
 6) modernizacja instalacji c.o. - wymiana starych grzejniko w (21szt) na nowe grzejniki 
      płytowe z zaworami odcinającymi i termostatycznymi (21szt), montaz=  pozostałych 
      zaworo w termostatycznych (44szt), montaz=  licznika ciepła. Regulacja hydrauliczna 
      instalacji 
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 7) wymiana istniejących opraw os wietleniowych (130szt) na nowe oprawy typu LED 
    (111szt). W zakresie rzeczowym zadanie będzie realizowane w okresie od 01.08.2020 
    do 31.10.2020r. 
    Efektem działan  podjętych w ramach zadania będzie przede wszystkim 
    zmniejszenie zuz=ycia energii cieplnej, elektrycznej oraz kon cowej, co w efekcie 
    doprowadzi do redukcji emisji zanieczyszczen  do powietrza oraz zmniejszenia koszto w 
    eksploatacyjnych budynku. Ilos c  zaoszczędzonej energii cieplnej - 301,39GJ/rok; ilos c  
    zaoszczędzonej energii elektrycznej - 10,9692MWh/rok (39,49GJ/rok), ilos c  
   zaoszczędzonej energii kon cowej - 340,88GJ/rok co daje oszczędnos c  energii cieplnej 
   44,9% w poro wnaniu do stanu przed modernizacją, redukcja emisji zanieczyszczen  - 
   37,151 MgCO2/rok oraz redukcja emisji PM10 – 0,057MgPM10/rok.

10. Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w
       Radzyniu Podlaskim” będzie odbywac  się na przestrzeni dwo ch lat tzn. częs c  zadania w   
       2020 r., a pozostała w 2021 r. 
       Zamawiający zobowiązany jest kierowac  się zapisami harmonogramu rzeczowo-
       finansowego, kto ry dołączony został do wniosku o dotację z UE. 
       Zapisy w tym harmonogramie są następujące:
       A. W 2020 r.  wykonanie następujących prac:
            - dokumentacja techniczna – III kwartał,
            - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – III kwartał,
            - modernizacja c.o. - III kwartał, 
       B. W 2021 r. wykonanie następujących prac:
            - docieplenie przegro d zewnętrznych (s ciany, strop) – II – III kwartał,
            - modernizacja os wietlenia – II – III kwartał.
11. Przedmiot zamo wienia, zgodnie z CPV obejmuje: 
       45000000-7 - Roboty budowlane

  - 71320000-7 - Usługi inz=ynieryjne w zakresie projektowania
        - 45321000-3 - Izolacja cieplna
        - 45443000-4 - Roboty elewacyjne
        - 45421130-4 - Instalowanie okien drzwi
        - 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan 
        - 45410000-4 - Tynkowanie

 - 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 - 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
Roboty  budowlane  mają  zostać  zrealizowane  w  oparciu  o  wykonaną  przez
Wykonawcę i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację techniczną, zgłoszeniem
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realizacji  robót  -  opatrzone  przez  Zamawiającego  klauzulą  ,,Uzgodniono  do
realizacji” 

12. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest zatwierdzenie przez
        Zamawiającego projektu wykonawczego oraz akceptacja szczegółowego 
       harmonogramu realizacyjnego (rzeczowo-finansowego).
13. 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. 
14. Wbudowywane urządzenia i materiały muszą byc  nowe, oryginalne i zgodne z
     dokumentacją producento w oraz muszą posiadac  udokumentowane certyfikaty w tym 
      certyfikat CE. 
15. 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.
10.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. Założenia i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robo t budowlanych zgodnie ze Specyfikacją
     techniczną wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz przedmiarem robo t, załączonymi 
     do SIWZ. Roboty budowlane winny byc  realizowane zgodnie ze sztuką budowlaną, 
     obowiązującymi przepisami, wytycznymi branz=owymi, normami PN-EN oraz zasadami 
     wiedzy technicznej.
2. Roboty budowlane winny byc  prowadzone pod nadzorem kierownika budowy
     posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
     technicznych w budownictwie, w specjalnos ci konstrukcyjno-budowlanej. Przed 
     rozpoczęciem robo t Kierownik budowy opracowuje plan BIOZ.
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3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 7 dni (siedmiu) od daty zawarcia
     umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, kto ry 
     powinien zawierac  przebieg realizacji przedmiotu zamo wienia, terminy i rodzaje robo t, 
     wartos ci poszczego lnych robo t z podaniem kwot netto, podatku VAT i brutto, wynikających
     z oferty sporządzonej na podstawie kosztorysu ofertowego szczego łowego.
4. Zamawiający informuje o moz= liwos ci dokonania wizji lokalnej na obiekcie. Wykonawcy
     zainteresowani dokonaniem wizji lokalnej zobowiązani są wysłac  wiadomos c  e-mail na 
     adres wskazany niz=ej, w częs ci dotyczącej zasad kontaktowania się w toku postępowania.
5. Zamawiający wskazuje, z=e oczekiwane przez Wykonawcę wynagrodzenie musi obejmowac 
     wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamo wienia i koszty niezbędne do jego   
     wykonania. Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko związane z oszacowaniem oczekiwanego
     wynagrodzenia.
6. Przed rozpoczęciem robo t Wykonawca przyjmuje protokolarnie plac budowy i
     zagospodarowuje poprzez wydzielenie terenu przy obiekcie i wykonanie ogrodzenia, na
     kto rym winny znajdowac  się niezbędne urządzenia, magazyn materiało w budowlanych,
     zaplecze dla pracowniko w itp.. W miejscu widocznym umieszcza tablicę informacyjną
     budowy oraz tablicę informacyjną dotyczącą realizacji projektu ze s rodko w UE.   
     Powierzchnia i tres c  napiso w tablicy informacyjnej dotyczącej wspo łfinansowania UE 
     zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Koszty urządzenia placu budowy, dro g 
     dojazdowych, zuz=ycia energii elektrycznej i wody do celo w technologicznych obciąz=ają 
     Wykonawcę. 
7. Wykonawca musi liczyc  się z tym, z=e podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych
     budynku socjalno-biurowego, będzie się w nim odbywała praca pracowniko w PEC. 
8. Wykonawca zapewnia materiały, elementy budowlane i inne pomocnicze niezbędne do
     wykonania przedmiotu zamo wienia posiadające odpowiednie dokumenty /atesty,    
     certyfikaty, deklaracje zgodnos ci, aprobaty techniczne, dopuszczające do obrotu i ich    
     stosowania – zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, ustawy o wyrobach    
     budowlanych i przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Transport materiało w na plac    
     budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzen  (w tym: rusztowan ) obciąz=ają   
     Wykonawcę.
9. Roboty docieplenia płaszczyzn s cian powinny byc  ochraniane przed niekorzystnymi
     warunkami atmosferycznymi (deszcz, nasłonecznienie, silny wiatr) poprzez odpowiednie   
     zabezpieczenie np. osłonięcie rusztowan  siatką osłonową. Koszt tych zabezpieczen  nalez=y   
     uwzględnic  w ofercie.
10. Roboty budowlane będące przedmiotem zamo wienia winny byc  wykonywane przy
     spełnianiu wymagan  dotyczących ochrony s rodowiska, bezpieczen stwa i higieny pracy,
     ochrony sanitarnej, ochrony p. poz=arowej oraz wymagan  wynikających z innych
     obowiązujących przepiso w. Na terenie budowy i w miejscach prowadzonych robo t na  
     biez=ąco powinien byc  utrzymywany ład, czystos c  i porządek celem uniknięcia przypadku
     zanieczyszczenia bądz  zagroz=enia odpadami budowlanymi. Wszystkie odpady budowlane,  
     w tym z rozbio rkowe i z demontaz=u elemento w powstałe w trakcie realizacji robo t   
     budowlanych powinny w pierwszej kolejnos ci byc  poddane odzyskowi – utylizacji, a jez=eli   
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     będzie to niemoz= liwe winny zostac  unieszkodliwione zgodnie z wymogami ochrony   
     s rodowiska. Wszystkie obowiązki i koszty związane ze spełnieniem wymienionych  
     wymagan  przyjmuje i ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamo wienia ponosi odpowiedzialnos c  za
     bezpieczen stwo swoich pracowniko w oraz innych oso b znajdujących się w obrębie terenu
     budowy i w miejscach prowadzenia robo t.
     Obowiązkowo winny byc  uwzględnione w ofercie i wykonane zabezpieczenia:
       - wykonanie niezbędnej ilos ci piono w komunikacyjnych dla przemieszczania się
         pracowniko w po rusztowaniach, osiatkowanie rusztowan  i instalacja piorunochronna
         rusztowan ,
      - elementy zabezpieczające i stosowne s rodki ochrony indywidualnej przed upadkiem
         pracowniko w z wysokos ci m.in.: podczas docieplenia stropodachu, czy s cian. 
12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
     zamo wienia zatrudniał pracowniko w na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  
     przepiso w Kodeksu Pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo - przy udziale   
     odpowiednich organo w w zakresie przestrzegania przepiso w prawa pracy - do weryfikacji  
     w kaz=dym czasie personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu   
     zamo wienia.
13. Po zakon czeniu robo t przed odbiorem kon cowym Wykonawca zobowiązany jest do
     uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu  
     jaki był przed rozpoczęciem robo t.
14. Przed przystąpieniem do kon cowego odbioru robo t Wykonawca przedstawia
     Zamawiającemu protokoły z wykonanych pro b i badan  jakie były niezbędne do  
     prawidłowej realizacji zamo wienia, certyfikaty atesty i deklaracje zgodnos ci na    
     zastosowane materiały, dokumentację powykonawczą wraz z dziennikiem budowy.
15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36-miesięcznego okresu gwarancji na
     wykonane roboty budowlane. Okres ten liczony będzie od daty odbioru kon cowego 
     przedmiotu zamo wienia. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do 
     bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

Obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający przekaz=e Wykonawcy plac budowy i dziennik budowy w terminie 7 dni od
    daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowos ci rozpoczęcia realizacji przedmiotu  
    zamo wienia.
2. Zamawiający dokona odbioru kon cowego przedmiotu zamo wienia w terminie 7 dni od daty
    zgłoszenia przez Wykonawcę gotowos ci do odbioru. Jez=eli w trakcie jego przeprowadzania 
    zostaną ujawnione wady lub jego niekompletnos c , strony wpiszą je do kon cowego  
    protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. Za dzien  kon cowego odbioru 
    przyjmuje się dzien , w kto rym strony podpisały protoko ł usunięcia wad.
3. Zamawiający dopuszcza etapowanie robo t objętych przedmiotem zamo wienia i ich odbioru
    częs ciowego. Okres gwarancyjny wykonanych i odebranych częs ci robo t liczony będzie od   
    daty kon cowego odbioru przedmiotu zamo wienia.
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Warunki płatności
1. Zamawiający dopuszcza etapowanie płatnos ci na podstawie harmonogramu rzeczowo-
    finansowego realizowanego przedmiotu zamo wienia. Wartos c  wykonanego etapu-elementu
    robo t budowlanych - zostanie okres lona na podstawie kosztorysu.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za kaz=dy etap robo t jest łączne spełnienie
    następujących warunko w: 
    - dokonanie odbioru robo t przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem,
    - dostarczenie przez Wykonawcę kompletu dokumento w obejmujących w szczego lnos ci
       atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły z przeprowadzanych pro b i 
       badan , rozliczenie zuz=ytych medio w oraz przekazanie potwierdzenia zapłaty za media 
       zuz=yte w danym etapie, a takz=e przekazanie dokumento w wymaganych procedurami 
       prawa budowlanego oraz warunkami Umowy o dofinansowanie projektu s rodkami Unii 
       Europejskiej (jes li ich dostarczenie okaz=e się niezbędne). 
3. Podstawą wystawienia faktury kon cowej opro cz dokumento w analogicznych dla tych
     wskazanych za dany etap jest dodatkowo wniesienie kaucji gwarancyjnej na czas rękojmi i 
     gwarancji (w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych), przekazanie karty 
     gwarancyjnej obejmującej wszystkie etapy robo t budowlanych.

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty
1. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznego okresu
    gwarancji liczonego od następnego dnia odbioru kon cowego robo t danego budynku. 
2. Oferty nie spełniające wymagania minimalnego okresu gwarancyjnego będą odrzucone. 
3. W okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania
    ujawnionych wad, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 
4. 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.
5. 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.

6. 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.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez=ytego wykonania umowy w pieniądzu,
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    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. „Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o.
    w Radzyniu Podlaskim” 
8. Zamawiający zwolni Wykonawcę z kwoty stanowiącej 70% kwoty zabezpieczenia
    nalez=ytego wykonania umowy w terminie do 30 dni po wykonaniu przedmiotu   
    zamo wienia(po dokonaniu odbioru kon cowego robo t)
9. Zamawiający zwolni Wykonawcę z pozostałej kwoty zabezpieczenia nalez=ytego wykonania
    umowy, w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancyjnego i rękojmi po stwierdzeniu   
    braku wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

V. Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji zamo wienia: od dnia podpisania umowy.
2. Termin  wykonania  dokumentacji  technicznej z  wymaganymi  uzgodnieniami  i

decyzjami - do 15.08.2020 r. 
3. Termin zakończenia inwestycji – do 30.09.2021 r.
4. 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.

VI.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  okoliczności  skutkujące
wykluczeniem z postępowania

1.  O  udzielenie  zamo wienia  mogą  ubiegac  się  Wykonawcy,  kto rzy  dostarczą  prawidłowo
wypełniony formularz ofertowy zgodnie z  załącznikiem nr 4  z datą jego sporządzenia i
podpisem osoby decyzyjnej. Spełnią poniz=sze warunki udziału w postępowaniu i załączą
następujące dokumenty:
1) Dokument potwierdzający prowadzenie przez Wykonawcę działalnos ci gospodarczej
    w zakresie objętym zamo wieniem — aktualny odpis z włas ciwego rejestru albo aktualne

zas wiadczenie o wpisie do ewidencji działalnos ci gospodarczej
       2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania 
            zamo wienia, dotyczące wiedzy, doświadczenia i warunków tj.:
            W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jez=eli okres 
            prowadzenia działalnos ci jest kro tszy i w tym okresie wykonali co najmniej dwie 
            roboty termomodernizacyjne o wartos ci co najmniej 150 tys zł. netto kaz=da, w tym: 
            jedna polegająca na dociepleniu nie mniej niz=  500 m² powierzchni s cian. Na 
            potwierdzenie wykonania w/w prac Zamawiający z=ąda wykazu zgodnie z 
            załącznikiem nr 6 - wykaz wykonanych robo t termomodernizacji budynko w oraz    
            dołączenia do tego wykazu referencji wg załącznika nr 9 do kaz=dej roboty    
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            potwierdzających wykonanie tych robo t w sposo b nalez=yty zgodnie z zasadami sztuki 
            budowlanej.

3) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamo wienia,   
    dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

             Wykonawca złoz=y os wiadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania 
             zamo wienia, w tym: kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania 
             ro botami budowlanymi w specjalnos ci konstrukcyjno-budowlanej – załącznik nr 7. 
             Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskaz=e Zamawiającemu osobę kierownika 
             budowy i dostarczy dokumenty potwierdzające jego uprawnienia budowlane w 
             specjalnos ci konstrukcyjno-budowlanej oraz zas wiadczenie o przynalez=nos ci do 
             Okręgowej Izby Inz=yniero w Budownictwa.
          4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
                zamo wienia,
          5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Wytycznych w zakresie
               kwalifikowalnos ci wydatko w w ramach EFRR, EFS oraz F.Spo jn: zamo wienie nie moz=e
               byc  udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Na
               potwierdzenie, z=e nie podlega wykluczeniu, Wykonawca załączy stosowne   
               os wiadczenie wg wzoru w załączniku nr 5,
           6) Wykonawca udowodni zdolnos c  finansową do realizacji zamo wienia poprzez
                złoz=enie os wiadczenia o posiadaniu zdolnos ci ekonomiczno-finansowej do realizacji  
                zamo wienia wg załącznika nr 5
           7) Wykonawca realizując zamo wienie będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczeniową
                 odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnos ci zgodnej z 
                 przedmiotem zamo wienia i kodem PKD na sumę ubezpieczenia nie niz=szą niz=  200 
                 tys. zł. Os wiadczenie lub potwierdzenie posiadania polisy obowiązującego 
                 ubezpieczenia nalez=y dołączyc  jako załącznik nr 1.
            8) przedstawi aktualne zas wiadczenie włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego
                  potwierdzające, z=e nie zalega z opłacaniem podatko w wystawione nie wczes niej 
                  niz=  jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert
             9) przedstawi aktualne zas wiadczenie włas ciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen 
                  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, z=e 
                  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
                  wystawione nie wczes niej niz=  jeden miesiąc przed terminem składania ofert.
          10) przedstawi os wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5,
           11) wymieni  wykonane roboty termomodernizacjne budynko w – wg załącznika nr 6
                  oraz dołączy referencje potwierdzające wykonanie tych prac (zał. nr 9) - w sposo b
                  nalez=yty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2. Spełnienie warunko w udziału w postępowaniu oceniane będzie w oparciu o w/w
     informacje zawarte w  pkt 1 ppkt 1) – 11).
3. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkowac  będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego – odrzuceniem jego oferty. 
4. Zamawiający wykluczy z postępowania:
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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);

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;
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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 
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 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.

VII. Podwykonawstwo robót

1. Wykonawca moz=e powierzyc  podwykonawcy wykonanie częs ci robo t budowlanych
     objętych zamo wieniem.
2. Za działania i zaniechania podwykonawco w Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. W przypadku realizacji zamo wienia z udziałem podwykonawco w, Wykonawca
    zobowiązany jest do wyszczego lnienia częs ci tych robo t realizowanych przez
    podwykonawco w wg. własnego wzoru wykazu robo t.

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.
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-
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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 warunko w

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

VIII. Opis sposobu dokonywania oceny spe  łniania warunków udziału w postępowaniu  

Komisja przetargowa dokona oceny spełnienia warunko w udziału w postępowaniu na 
podstawie dokumento w i os wiadczen  złoz=onych w ofercie wymienionych w Rozdziale VI, 
potwierdzających spełnianie wymaganych warunko w wg zasady spełnia/nie spełnia. Z tres ci 
załączanych do oferty dokumento w, os wiadczen  musi jednoznacznie wynikac , iz=  Wykonawca 
spełnia te warunki.
Dokumentację nalez=y dołączyc  jako załączniki do Formularza ofertowego. Dokumenty 
składane w formie kserokopii winny byc  pos wiadczone za zgodnos c  z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę upowaz=nioną.

          W toku badania i oceny ofert Zamawiający moz=e z=ądac  od Wykonawcy wyjas nien 
          dotyczących tres ci złoz=onych ofert.

IX.  Informacje  o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami oraz
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą

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.
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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. Ryszard Puchala Dyrektor d/s technicznych tel. 502 218 437
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.

X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający  z=ąda  wniesienia  wadium  w  terminie  do  09.07.2020  r.  do  godz.  1200 na
następujących zasadach: 
1. Kaz=dy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyc  swoją ofertę wadium w wysokos ci 
      20 000,00 PLN (słownie: dwadzies cia tysięcy złotych).
2. Wadium musi byc  wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposo b,
      jak okres lono poniz=ej. Zamawiający zastrzega, iz=  wadium wnoszone w formie pienięz=nej  
      musi wpłynąc  na konto Zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert. Brak  
      wniesienia wadium skutkuje odrzuceniem oferty.
3. 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).

4. Gwarancja powinna byc  sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierac 
     następujące elementy:
     a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
          gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie
          ich siedzib,
     b) okres lenie wierzytelnos ci, kto ra ma byc  zabezpieczona gwarancją,
     c) kwotę gwarancji,
     d) termin waz=nos ci gwarancji; zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty
          gwarancji/poręczenia na pisemne z=ądanie Zamawiającego.
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5. Wadium wnoszone w pieniądzu nalez=y wpłacic  na rachunek Zamawiającego w BS w
     Radzyniu Podlaskim nr 85 8046 0002 2001 0000 5917 0001 z podaniem w tytule 
     przelewu: Wadium - przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia pn.: 
     „Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim”.
     Do oferty nalez=y dołączyc  kopię polecenia przelewu pos wiadczoną „za zgodnos c  z  
     oryginałem" przez Wykonawcę składającego ofertę.
6) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach np. w formie gwarancji bankowej
     lub ubezpieczeniowej nalez=y dołączyc  do Oferty.
7) Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu bez odsetek wybranemu Wykonawcy i
     pozostałym nie wybranym Wykonawcom nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania
     umowy z wybranym Wykonawcą.
8) Zamawiający zatrzyma wadium (wnoszone w pieniądzu bez odsetek) w przypadku
     jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    1)odmo wi podpisania umowy w sprawie zamo wienia na warunkach okres lonych w ofercie i
        SIWZ,
    2) zawarcie umowy w sprawie zamo wienia stanie się niemoz= liwe z przyczyn lez=ących po
        stronie Wykonawcy, 
    3) nie wniesienia kwoty nalez=ytego wykonania umowy.

XI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany złoz=oną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.

4. Odmowa wyraz=enia zgody, o kto rym mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. 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. 

XII. 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, 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 
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    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.
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: 
„Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzyniu 
Podlaskim” nie otwierać przed dniem 09.07.2020 r. do godz. 1215

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

Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn: 
„Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o. 

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.
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12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoz=eniem oferty.
13. Wykonawcy składający wspo lnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za
     niewykonanie lub nienalez=yte wykonanie zamo wienia.
14. 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. 

15. 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 innym
    uczestnikom postępowania oraz wykazał, z=e zastrzez=one informacje stanowią tajemnicę  
    przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzez=enie winno byc  opatrzone klauzulą: „Nie udostępniac   
    innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 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

XIII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę 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 09.07. 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. 

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.
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4. Otwarcie  ofert nastąpi  komisyjnie  w  dniu  09.07.2020  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,
 deklarowany okres gwarancyjny

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

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty

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

2. Cena ofertowa winna uwzględniac  wszystkie wymagania związane z zamo wieniem oraz
   obejmowac  wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu nalez=ytej oraz zgodnej z 
   obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamo wienia i nie moz=e ulec zmianie 
   przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Cena brutto wpisana w formularzu ofertowym będzie brana pod uwagę przy ocenie    
     ofert. 
4. W formularzu ofertowym nalez=y podac  takz=e cenę netto oraz jako osobną pozycję –
    nalez=ny podatek VAT.
5. Cena musi byc  wyraz=ona w złotych polskich, podana z dokładnos cią do dwo ch miejsc po  
     przecinku.
6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej wariantowo.
7. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamo wienia przeszacowania

   wynagrodzenia podanego przez Wykonawcę jako ceny ofertowej.
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji  
     dotyczących złoz=onej oferty z wyłączeniem wyjas nien  dotyczących jej tres ci.
9. 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;
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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.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty

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 90 punkto w

Zadeklarowany okres gwarancji 10 punkto w

Punkty za kryterium cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę wykonania przed-
miotu zamo wienia w zakresie rzeczowym okres lonym w niniejszej SIWZ wg wzoru:

Pi(C) = [Cmin /Ci] x 90% x 100 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”

Punkty w kryterium okres gwarancyjny
Wartos c  kryterium  „długos c  okresu  gwarancyjnego”  zostanie  obliczona  zgodnie  z
poniz=szym wzorem: Pi(E) = (Ei /Ed) x 10% x 100 pkt
gdzie:

Uwaga: okres gwarancyjny nalez=y podawac  w miesiącach. Oferta, kto ra będzie odwoływała 
się do gwarancji kro tszej, niz=  36 miesięcy, zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogo w
postępowania.

Pi(E) Punkty w kryterium okres gwarancyjny
Ei okres gwarancyjny ocenianej oferty (m-cy)
Ed okres gwarancyjny najdłuz=szy z ocenianych ofert (m-cy)

Łączna ilos c  punkto w ocenianej oferty (maksymalna = 100 pkt).

       Całkowita ocena oferty     OCENA = Pi(C) + Pi(E)
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3. Uzyskane z poszczego lnych wyliczen  ilos ci punkto w zostaną ustalane z dokładnos cią do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrąglen  w go rę.  W przypadku
ofert, kto re uzyskały tą samą liczbę punkto w kryterium rozstrzygającym będzie najniz=sza
cena brutto.

4. Ocenie podlegają jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu o najwyz=szej łącz-

nej liczbie punkto w.
6. 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.

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

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

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 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,
c. Wykonawcach, kto rzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamo wienia,   
d.  terminie, okres lonym w regulaminie, po upływie kto rego umowa w sprawie zamo wienia
      publicznego moz=e byc  zawarta;

e.  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamies ci informację, o  
     kto rej mowa w pkt 1, na stronie internetowej. Zamawiający umies ci ro wniez=  ogłoszenie
     w  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

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    
    stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ w terminie okres lonym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, kto rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie –
    przed zawarciem umowy – do:
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1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę  200 tys. zł.  (słownie zło-
tych: dwieście tysięcy), w całym okresie trwania robo t budowlanych;

2) wniesienia zabezpieczenia nalez=ytego wykonania umowy w wysokos ci  i  na zasa-
dach okres lonych w niniejszej SIWZ,

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

6.   Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, kto ry został wybrany do realizacji 
       zamo wienia powinien zgłosic  się w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego.   
7.  Jez=eli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, kto rym jest Konsorcjum, Zamawiający moz=e   
      przed zawarciem umowy zaz=ądac  przedłoz=enia umowy regulującej wspo łpracę w ramach 
      Konsorcjum.    

   

XVII. Wymagania dotyczące 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:
f) pieniądzu,
g) gwarancjach bankowych,
h) gwarancjach ubezpieczeniowych,
i) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo – 

kredytowej (zobowiązanie pienięz=ne),
j) 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 zwro cone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze

ostatecznym robo t, 
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
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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.
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. „Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp.
z o. o. w Radzyniu Podlaskim”

8. 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. 

9. 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.
10. 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.
  Termin  obowiązywania  gwarancji  bankowej  nie  moz=e  byc  kro tszy  niz=  termin  zwrotu

zabezpieczenia nalez=ytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziału. 
11. 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
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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.

12. 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.

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

umowy.
14. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia nalez=nos ci za

częs ciowo wykonane roboty budowlane.

XVIII.  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.
4. Faktura kon cowa będzie wystawiona i opłacona, po zakon czeniu wykonania przedmiotu
     umowy. 
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. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, kto ry będzie go reprezentował podczas
    wykonywania zadania.

7. Wykonawca nie moz=e zbywac  na rzecz oso b trzecich wierzytelnos ci powstałych w wyniku
     realizacji niniejszej inwestycji.
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8. Zakres s wiadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toz=samy z jego
    zobowiązaniem zawartym w ofercie i warunkami przedstawionymi w SIWZ.

9. 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.
10. 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.

XIX.  Adres poczty elektronicznej i 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.

XX. ZAŁĄCZNIKI           

Załącznik nr 1 Os wiadczenie Wykonawcy o posiadaniu polisy OC
Załącznik nr 2 Plan sytuacyjny
Załącznik nr 3 Przedmiar robo t
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy wraz z wzorami załączniko w (Zał. 4.1, 4.2)

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 termomodernizacyjnych
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 Wykonawcy
Załącznik nr 11 Os wiadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 12 Kosztorys
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