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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

ozn. ER.1.2012 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych /ustawa z dnia 29.01.2004 r., Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 – tekst jednolity ze zm./ 

 

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA: 

PRZEBUDOWA  SYSTEMU  GRZEWCZEGO 
NA TERENIE OSIEDLA  MIESZKANIOWEGO 

W ROSNOWIE    
 

ZAMAWIAJĄCY:  

Nazwa: ELEKTROCIEPŁOWNIA  ROSNOWO  SP. Z O.O. 
Adres: 76-042 ROSNOWO 27 
Tel: 693228225 
Fax: (94) 3183289 
Nr NIP: 499-063-66-37 
Nr REGON: 321003470 
e-mail: elektrocieplownia@manowo.pl 
 
                  
 
                                                         Zatwierdzam Specyfikację Istotnych 
      Warunków Zamówienia 

                                                                

                        Robert  Murii 

          PREZES  ELEKTROCIEPŁOWNI  ROSNOWO  SP. Z O.O. 

 

 

 

Koszalin, dnia 11.07.2012 r.                                              
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ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA: 

 

 

ROZDZIAŁ I   – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
ROZDZIAŁ II   – OPIS SPOSOBU UZYSKANIA MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH 
ROZDZIAŁ III   – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 
1. Formularz ofertowy                                                - zał. nr 1 

2. Przedmiary  robót                                                                                     - zał. nr 2, 2a 

3. Oświadczenie Wykonawcy       - zał. nr 3 

4. Oświadczenie  Wykonawcy                            - zał. nr 4 

5. Oświadczenie  Wykonawcy                           - zał. nr 4a 

6. Oświadczenie  Wykonawcy       - zał. nr 5 

7. Wzór umowy z formularzem karty gwarancyjnej              - zał. nr 6 

8. Dokumentacje  projektowe                                                                  - zał. nr 7, 7a, 7b 

9. Specyfikacje  Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót                      - zał. nr 8, 8a, 8b 

10. Wykaz robót                                                                                                   - zał. nr 9 
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ROZDZIAŁ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
ELEKTROCIEPŁOWNIA  ROSNOWO SP. Z O.O.  
76-042  ROSNOWO 27 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
III. PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA 

 CPV   

45232140-5 – roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych   

45300000-0; 45111220-6; 45233200-1; 45311000-0 

1. Przedmiotem zamówienia jest PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO                          
NA TERENIE  OSIEDLA  MIESZKANIOWEGO  W ROSNOWIE ujęta w dwóch zadaniach.  
 

ZADANIE  NR  1  
PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCEJ  SIECI  CIEPLNEJ  4  PRZEWODOWEJ  C.O.  I  C.W.  
NA  SIEĆ  CIEPLNĄ   2  PRZEWODOWĄ  Z  RUR  PREIZOLOWANYCH  obejmuje: 
- roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie ( wykopy i zasypanie ) ze złożeniem urobku 
na odkład, 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni: z mieszanki mineralno – bitumicznej, betonowej, płyt drogowych 
betonowych, warstwy ziemi urodzajnej z darnią, płyt kanałowych, łupin prefabrykowanych 
żelbetowych, 
- demontaż izolacji z wełny mineralnej z rurociągów,  
- demontaż rurociągów stalowych sieci ciepłowniczej, 
- wykonanie podsypki,  
- montaż rurociągów z rur preizolowanych i przewodów sygnalizacyjnych, 
- mufowanie i piankowanie połączeń spawanych, 
- badanie radiologiczne spoin, próby szczelności, uruchomienie sieci cieplnej, 
- wykonanie podbudowy betonowej, nawierzchni: mineralno – bitumicznej, z płyt betonowych,  
kostki betonowej, płytek chodnikowych, itp., 
- wywóz i utylizację gruzu/odpadów pochodzących z rozbiórek. 
 
 
 

ZADANIE  NR  2  
WYKONANIE WĘZŁÓW WYMIENNIKOWYCH   C.O.   I  C.W.  W  POMIESZCZENIACH  
ISTNIEJACYCH WĘZŁÓW  BEZPOSREDNICH obejmuje: 
 a) w branży sanitarnej 
-demontaż: rurociągów stalowych, wodomierzy, zaworów przelotowych, ciepłomierzy 
elektronicznych, izolacji  rur, odmulaczy, manometrów, pomp itp.; 
- montaż rurociągów instalacji c.o. z rur stalowych, ocynkowanych; 
- montaż węzłów kompaktowych; 
-montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, wodomierzy skrzydełkowych, zbiorników 
odpowietrzających, stabilizatora temperatury, itp.; 
- czyszczenie, odtłuszczenie, malowanie oraz wykonanie izolacji cieplnej rurociągów; 
- wykonanie prób i uruchomienie węzłów cieplnych 
 
b) w branży elektrycznej 
- wykonanie zasilania węzłów z tablicy zasilającej obwody administracyjne w poszczególnych 
budynkach; 
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- demontaż: opraw, przewodów kabelkowych, tablic bezpiecznikowych; 
-ułożenie przewodów instalacji elektrycznej ( wykucie bruzd, przebicie otworów, wykonanie 
przepustów, wykonanie pasów tynku, montaż listew elektroinstalacyjnych, rur winidurowych, 
malowanie, przygotowanie podłoża pod osprzęt, montaż tablicy rozdzielczej, podłączenie silników, 
czujników itp.); 
- montaż gniazd wtyczkowych; 
- montaż opraw świetlówkowych; 
- wykonanie pomiarów, badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej. 
 
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia  w następujących etapach : 
- ETAP I – DOSTAWY  MATERIAŁÓW  I  WYMIANA  WĘZŁÓW 
- ETAP II – WYMIANA  SIECI  i URUCHOMIENIE  SYSTEMU    
- ETAP III – WYKONANIE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH  obejmujących m. in. prace 
porządkowe, położenie/naprawę nawierzchni i wszystkie pozostałe roboty.  
 
3. UWAGA ! 
Maksymalny okres całkowitego odłączenia odbiorców od sieci nie może być dłuższy niż 30 
dni kalendarzowych. 
 
4. Złom uzyskany z demontażu obecnego systemu grzewczego jest własnością Zamawiającego       
i Wykonawca zobowiązany będzie złożyć go w miejscu do tego wyznaczonym                         
przez Zamawiającego.  
 

5. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z dokumentacjami projektowymi         
oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. 
Zainteresowani Wykonawcy mogą po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać oględzin 
miejsca/terenu, w którym będą prowadzone roboty. 

 

6. Roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami                 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dla robót ujętych w ZADANIU              
NR 1  zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę. Kontrola postępu prac będzie prowadzona 
systematycznie w trakcie ich wykonania. 

7. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarach robót /załączniki     
nr 2, 2a do SIWZ/, dokumentacjach projektowych /załączniki nr 7, 7a, 7b do SIWZ/            
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót /załączniki nr 8, 8a, 8b 
do SIWZ/.  

W przypadku użycia w wymienionych załącznikach nazw własnych materiałów/urządzeń/ 
technologii itp. należy je traktować jako wzorcowe. Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie 
materiałów/urządzeń/technologii równoważnych. Wykonawca może zatem zastosować 
materiały/urządzenia/technologie inne niż wymienione w projekcie, przedmiarze czy w STWiOR, 
jeśli zaproponowane przez Wykonawcę materiały/urządzenia/technologie pod względem 
technicznym/funkcjonalnym/użytkowym spełniają wymogi dla materiałów/ 
urządzeń/technologii równoważnych i uzyskają aprobatę inspektora nadzoru lub 
projektanta. Właściwości i parametry techniczne materiałów/urządzeń/technologii 
równoważnych nie mogą być gorsze od właściwości  i parametrów 
materiałów/urządzeń/technologii  uwzględnionych w projekcie, SIWZ, przedmiarach 
robót. 
 
8.  Remont  pomieszczeń wymiennikowni węzłów  Zamawiający przeprowadzi we własnym 
zakresie. 
 
9. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części nastąpi                               
po bezusterkowym odbiorze robót w terminie  do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę 
faktur(y) wystawionej  na  Elektrociepłownię Rosnowo Sp. z o.o. 
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10. Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza 

Wykonawca.  

11. Na wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60-cio miesięcznej 

gwarancji. Na zamontowane urządzenia będzie obowiązywała gwarancja producenta. 

12. Osoba, która zostanie wyznaczona przez wybranego Wykonawcę do pełnienia funkcji 

kierownika budowy będzie musiała posiadać uprawnienia  do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej. 
 
13. Wybrany Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany 
posiadać  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej  działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę min. 500 000,00 PLN.  Polisa 
będzie musiała posiadać opcję OC za szkody  wyrządzone w mieniu przyjętym w celu 
wykonania przedmiotu zamówienia tj. w mieniu powierzonym z min. sumą ubezpieczenia           
w opcji  500 000,00 PLN. 
 
14. Z uwagi na to, że inwestycja ma być  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wykonanie przedmiotu 
zamówienia będzie możliwe po zawarciu umowy między Zamawiającym a WFOŚiGW          
na udzielenie dofinansowania oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę. 

15. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszego 

przetargu wyłącznie z materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego                      

lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem (znak CE lub B), aprobatą 

techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r.– Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z późniejszymi zmianami), oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposoby oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 195, poz. 2011). 
 
IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA   
     OFERTY WARIANTOWE    

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa      
w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych             
(Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.). 
 
VI.  ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonanie całego przedmiotu zamówienia – do 70 dni 
kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, w tym: 
- wykonanie ETAPU I i ETAPU II  (opisanych w pkt III podpkt 2) - do 50 dni  
kalendarzowych od daty przekazania placu budowy; 
- wykonanie ETAPU III (opisanego w pkt III podpkt 2) – do 20 dni 
kalendarzowych od daty zakończenia ETAPU I i ETAPU II 
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2.Zobowiązuje się Wykonawcę do podania terminu wykonania zamówienia w formularzu 
ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 
 
3.Zaproponowanie terminu późniejszego będzie równoznaczne z niespełnieniem wymagań 
specyfikacji, co spowoduje odrzucenie oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II – OPIS SPOSOBU UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
PRZETARGOWYCH 

 
VIII. MATERIAŁY PRZETARGOWE 

 

Materiały przetargowe są dostępne na stronie internetowej: www.manowo.pl (zakładka przetargi) 

oraz  w formie papierowej w biurze Spółki Elektrociepłownia Rosnowo tj. 76-042 ROSNOWO 8          

(I piętro) po uzgodnieniu telefonicznym – tel. 693228225 .  

Koszty ewentualnego  przesłania SIWZ  ponosi Wykonawca. 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej jest płatna w kwocie 
230 PLN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manowo.pl/
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ROZDZIAŁ III – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1. 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania ustalonych warunków.    
 

WARUNEK   UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY 
SPEŁNIANIA USTALONEGO WARUNKU 

posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 

Zamawiający  nie określa szczegółowego warunku                 
w tym zakresie. 

 
wiedzy i doświadczenia 
 

Wykonawca jest zobowiązany  udokumentować  
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 
jednego zamówienia o wartości nie mniejszej  niż  
500 000,00 PLN brutto obejmującego swoim zakresem: 
1)WARIANT PIERWSZY obejmujący  wykonanie               
lub wymianę sieci z rur preizolowanych i wymianę lub 
montaż węzłów cieplnych; 
lub 
2)WARIANT DRUGI : wykonanie lub wymianę sieci                 
z rur preizolowanych i  wykonanie  montażu/instalacji 
urządzeń ciepłowniczych w kotłowni.  
UWAGA! 
Zamawiający uzna również za spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu wykonanie maksymalnie 
dwóch oddzielnych zamówień  obejmujących : 
1) wykonanie  lub wymianę sieci z rur preizolowanych 
2) wymianę lub montaż węzłów cieplnych 
o łącznej wartości min. 500 000,00 PLN brutto. 
UWAGA! 
Zamawiający uzna również za spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu wykonanie maksymalnie 
dwóch oddzielnych zamówień  obejmujących : 
1)wykonanie  lub wymianę sieci z rur preizolowanych 
2)wykonanie  montażu/instalacji urządzeń ciepłowniczych 
w kotłowni  
o łącznej wartości min. 500 000,00 PLN brutto. 
 
Wykonawca musi złożyć wykaz wykonanych robót na/wg 
załącznika nr 9 do SIWZ wraz   z wymaganymi 
dokumentami.  
 

dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

Wykonawca musi złożyć oświadczenie 
(na/wg załącznika nr 5), że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia.  
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sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Wykonawca jest zobowiązany posiadać opłaconą 
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony                 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,                 
na sumę ubezpieczenia min. 500 000,00 PLN*.  
Dokument potwierdzający spełnianie postawionego 
warunku należy złożyć wraz z ofertą. 

*Należna składka ubezpieczeniowa wymagana do dnia składania ofert musi być opłacona zgodnie                 
z harmonogramem przyjętym w polisie (całość lub wymagana/e/ przed dniem składania ofert  rata/y/ 
składki). Jeżeli z treści polisy/dokumentu nie wynika, że polisa została opłacona, do oferty należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające, że na dzień składania ofert była opłacona (dowód wpłaty, 
potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie towarzystwa ubezpieczeniowego lub inne). 

 
Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(zał. nr 3 do SIWZ). 
 
Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o nie podleganiu  wykluczeniu z prowadzonego 
postępowania (zał. nr 4 do SIWZ).  
 
UWAGA! 
W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  niezbędnymi do 
realizacji zamówienia. W takich przypadkach Wykonawca musi przedstawić pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp).     

 
Ocena  spełniania w/w warunków zostanie dokonana w oparciu  o  złożone przez Wykonawcę 
oświadczenia i dokumenty.        
 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się,       
aby przynajmniej jeden z  Wykonawców lub łącznie spełniał warunki udziału w postępowaniu  
dotyczące wiedzy i doświadczenia , dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku warunku dotyczącego sytuacji 
finansowej i ekonomicznej, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna. 
     Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa                              
w art. 24 ust. 1. 
 
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach 
określonych w art. 24 ust. 1 i  2.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
X. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY  
1. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH  OD   WYKONAWCY  W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU   

1) OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   
(art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych)  na/wg druku -  Załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY na/wg załącznika nr 5 do SIWZ, że osoby uczestniczące        
w wykonaniu  zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia; 

3) OPŁACONA  POLISA lub inny  dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem  
zamówienia /wymagana  suma  ubezpieczenia min. 500 000,00 PLN/.  
Jeżeli z polisy nie wynika, że wymagana składka/składki zostały zapłacone, do polisy należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające ich opłacenie. 
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4) WYKAZ WYKONANYCH  ROBÓT na/wg Załącznika nr 9 do SIWZ wraz  z  dokumentami  
potwierdzającymi wykonanie wykazanych  robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                     
i prawidłowo  ukończone. 

 
2. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH  OD   WYKONAWCY  W CELU 
WYKAZANIA  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA   
1) OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY na/wg załącznika nr 4 do SIWZ o braku  podstaw            

do  wykluczenia Wykonawcy  z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,         
o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych; 

2) AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                             
do  rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,              
a w stosunku do osób fizycznych OŚWIADCZENIE na/wg załącznika 4a do SIWZ w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

 
UWAGA! /dotyczy punktu 2) opisanego powyżej/ 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  jest rejestrem, w którym również zamieszcza się wpisy 
dotyczące likwidacji bądź upadłości podmiotu, dlatego też podmioty podlegające wpisowi do CEIDG są zobowiązane 
przedłożyć odpis potwierdzający brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt ustawy Pzp, spełniający  
wymogi  jak opisano w pkt 2) powyżej. 
Inne podmioty składają odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają takiemu wpisowi.  
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane złożyć oświadczenie na/wg druku            
Zał. Nr 4a do SIWZ. 

 

3. WYKAZ  INNYCH  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH  OD   WYKONAWCY  
1) WYPEŁNIONY  FORMULARZ  OFERTOWY  na/wg  Załącznika  nr 1 do SIWZ; 
2) DOWÓD WNIESIENIA WADIUM; 
3) Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć 
PEŁNOMOCNICTWO(A) do  działania  w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, 
reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie  inne działania np. podpisanie umowy)  - o ile 
umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych 
złożonych  dokumentów. 
W przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie zostanie 
podpisana przez wszystkich wspólników, należy przedłożyć dodatkowe dokumenty, z których będą 
wynikały uprawnienia wspólnika(ów) podpisujących ofertę (umowa spółki, pełnomocnictwo lub 
inne). 

 

DOKUMENTY PODMIOTÓW  ZAGRANICZNYCH: 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 2.2 przedkłada dokument wystawiony       
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że : 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
      W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu 
składania ofert. 
      Jeżeli w  miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę                     
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się go       
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem       
sądowym odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma       
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

 

UWAGA! 

OFERTA, WYKAZY,  OŚWIADCZENIA WYKONAWCY,  MUSZĄ  BYĆ  ZŁOŻONE          

W FORMIE ORYGINAŁÓW. WADIUM – DOWÓD WNIESIENIA należy dołączyć zgodnie 

z opisem w pkt XIII SIWZ.  INNE  DOKUMENTY WYMIENIONE  W PUNKCIE  X  

MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE  WRAZ  Z  OFERTĄ  w formie  oryginałów lub  kopii  

poświadczonych   „za zgodność z oryginałem” /każda zapisana strona/.  

PEŁNOMOCNICTWO /jeżeli występuje/ MUSI BYĆ ZŁOŻONE W FORMIE 

ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEGO  ODPISU. 
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XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW. 
WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ.  
ZMIANY  TREŚCI  SIWZ. 

1)  SPOSÓB   POROZUMIEWANIA  Z  WYKONAWCAMI 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń           
lub dokumentów drogą pisemną lub faksem. W przypadku braku możliwości porozumiewania się 
faksem dopuszcza się przesłanie drogą elektroniczną  zeskanowanych dokumentów, oświadczeń 
lub pism zawierających podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej przez Wykonawcę lub podpis 
Zamawiającego (e-mail Zamawiającego: elektrocieplownia@manowo.pl). Jednocześnie należy 
przesłać/dostarczyć  oryginały pism i oświadczeń,  oryginały  lub kopie potwierdzone                   
„za zgodność z oryginałem” dokumentów, które zostały przekazane faksem lub drogą 
elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, 
zawiadomienia oraz inne informacje za pomocą faksu  lub drogą elektroniczną, każda ze stron      
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt  ich otrzymania. 
2) WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ 
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji zgodnie z zapisami art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytania 
Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego: 
faks, adres e-mail,  oraz adres jak na stronie tytułowej SIWZ.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień  niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed  upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

4. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień na pytania lub wnioski złożone 
po terminie, o którym mowa powyżej (pdpkt.3). 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
3) ZMIANA  TREŚCI  SIWZ 

W uzasadnionych przypadkach na podstawie art.38 ust. 4 Zamawiający może przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.  
 

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Pan Robert Murii – Prezes Elektrociepłowni Rosnowo Sp. z o.o. - tel. 693228225; 793553340 
 
 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

  

1. WADIUM 
1.    Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w wysokości 40 000 PLN. 

2. Wadium należy wnieść najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert                              
tj. do  30.07.2012r. do godz. 14.00. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1)pieniądzu; 
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie  kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3)gwarancjach bankowych;  
4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy        
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości     
(Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

  4.   Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
        w  Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 84 1130 1176 0022 2120 6320 0003  
        z adnotacją „WADIUM – przetarg ozn. ER.1.2012”. Do oferty należy dołączyć  
        dowód wniesienia wadium (dowód potwierdzający dokonanie operacji przelewu lub  
        oświadczenie Wykonawcy o wniesieniu wadium).  
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  5. Wadium wnoszone w pozostałych, wyżej wymienionych formach należy w oryginale    
dołączyć do  oferty. 

  6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za 
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust.4a 
i ust.5 Ustawy Pzp.  

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami  
ustawy Prawo zmówień publicznych  zostanie wykluczony z prowadzonego z postępowania, 
a jego oferta zostanie odrzucona. 

 
UWAGA 
W świetle zapisów art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,           
o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa       
w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących  po  jego  stronie”.  

 
 

2. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Wykonawca uznany za najkorzystniejszego, z którym zostanie zawarta umowa, 
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 7,0% ceny ryczałtowej brutto określonej w ofercie i w umowie. 
Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było 
wniesione najpóźniej do dnia przekazania placu budowy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3) W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w: 

a) pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
nr 84 1130 1176 0022 2120 6320 0003; przelew  musi być uznany najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy; 

b) formie innej niż pieniężna winno być złożone do  Zamawiającego najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy.  

Termin ważności zabezpieczenia winien spełniać wymogi opisane wg pkt. 5 poniżej. 
4) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5) 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 
po końcowym odbiorze przedmiotu umowy i usunięciu ewentualnych wad, zwrot 
pozostałych 30 % nastąpi nie później niż w  15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady. 

W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczenie wraz           
z powstałymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 
 
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz     
z  upływem terminu  składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może  przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może  tylko  raz,  co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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XV. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu jedną ofertę. 
3) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na maszynie 

do pisania lub na komputerze lub ręcznie nieścieralnym długopisem lub piórem 
na druku formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) przygotowanym przez 
Zamawiającego lub indywidualnie sporządzonym przez Wykonawcę na jego wzór, 
w taki sposób, aby zawierał wszystkie dane i treści zawarte w pierwowzorze. 

5) Przedstawienie rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 
uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

6) Wszystkie dokumenty  w językach obcych należy dostarczyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę lub osobę        
do tego upoważnioną. 

7) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa lub upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy.  

WAŻNE!  
Podpis lub parafka na każdej zapisanej stronie oferty  
i załączników do niej. 

8) Oferta, oświadczenia, wymagane wykazy  muszą być złożone w formie 
oryginałów. Ewentualne pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty 
w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu.  Pozostałe dokumenty 
wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie  oryginałów  lub 
kserokopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez 
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z dopiskiem         
„za zgodność  z oryginałem" /każda zapisana strona/.  

9) Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

11) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami. W przypadku złożenia własnych 
formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy /zawierać wszystkie 
informacje oraz dane/. 

12) Zmiany lub poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz muszą być 
opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę.  

13) Wszystkie strony oferty należy ponumerować w kolejności. Zaleca się ich spięcie 
(zszycie) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

14) Zgodnie z art. 96 ust. 3, w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy, protokół, oferty oraz wszelkie 
oświadczenia i zaświadczenia są jawne z wyjątkiem tajemnicy przedsiębiorstwa. Przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne  informacje posiadające  
wartość gospodarczą co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić je w oddzielnej wewnętrznej kopercie, 
oznaczonej klauzulą „TAJNE”. Informacje te winny być wyodrębnione od pozostałych 
danych zawartych w ofercie i złożone nie później niż w terminie składania ofert. 
Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 
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2. Oferta wspólna 

1) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia , oferta 
musi spełniać następujące warunki.  

a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego 
przedstawiciela/partnera wiodącego. 

b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                       
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                       
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli 
uprawnienia pełnomocnika  nie  wynikają wprost z zawartej umowy 
konsorcjum, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo do pełnienia 
funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego, które wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów /pełnomocnictwo 
w oryginale lub notarialnie poświadczonego odpisu/. 

c) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność            
za  wykonanie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

d) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się 
na “Wykonawcę”, w miejscu np. “nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać 
dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, a nie dane pełnomocnika. 

e) Wszelka korespondencja będzie prowadzona z przedstawicielem/wiodącym 
partnerem (w przypadku jego ustanowienia). 

f) Wykonawca może dołączyć do oferty umowę/projekt umowy potwierdzającej 
zawarcie/zamiar zawarcia konsorcjum, podpisanej przez wszystkich partnerów 
/termin umowy konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji 
zamówienia/. 

g) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. 

h) Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębnie dla każdego 
podmiotu oświadczenia i dokumenty wymienione rozdział III, pkt. X, 
pdpkt  2.1; 2.2. 

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, kopie dokumentów dotyczące danego wykonawcy 
(np. referencje), muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez tego Wykonawcę. 
 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych opakowaniach /zamkniętych kopertach/  

w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru: 
         1. zewnętrzne opakowanie /koperta/ nie powinno nosić żadnych znamion Wykonawcy oraz 
          być oznaczone 
           ELEKTROCIEPŁOWNIA ROSNOWO  SP. Z O.O.  
           76-042 ROSNOWO 27  
          oraz zawierać opis: 
 

Oferta na „PRZEBUDOWĘ  SYSTEMU  GRZEWCZEGO  NA  TERENIE  
OSIEDLA  MIESZKANIOWEGO  W  ROSNOWIE ” 
Przetarg nieograniczony ozn. ER.1.2012 

 
2. wewnętrzne opakowanie /koperta/ powinno zawierać ofertę i poza oznaczeniami jak 
na opakowaniu zewnętrznym winno być oznaczona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, 
adres), tak aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku jej wpłynięcia 
po terminie wyznaczonym do składania ofert. 

 
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 

z nienależytego oznakowania czy opakowania składanej oferty lub jej braku  
w wymaganym terminie. 
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 Sposób opakowania i zaadresowania oferty oraz numeracja stron w ofercie 
nie będą podstawą do odrzucenia. 

 
XVI. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu 
do składania ofert. 

2. W celu zmiany lub  wycofania oferty Wykonawca  złoży Zamawiającemu  kolejną zamkniętą 
kopertę ozn. jak w  punkcie XV podpkt 3 z dodaniem słowa  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

3. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 
 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać  pod adresem/na adres: 

URZĄD  GMINY  MANOWO  
76-015 MANOWO  40 – sekretariat /parter budynku/ 
 
 

do dnia 30.07.2012 r. do godz. 14:00 
 

1) Na kopercie „oferty” oznaczona zostanie data i godzina jej złożenia oraz kolejny numer. 
2) Oferty przekazane drogą pocztową lub kurierską będą zakwalifikowane do udziału 

w postępowaniu pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego (pok. 301/302)  przed 
upływem terminu składania ofert. 

3) Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
 
2. Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego: 
              

URZĄD  GMINY  MANOWO  
76-015 MANOWO  40 – sala   konferencyjna /parter budynku/ 
 

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.07.2012 r. o godz. 14:15 
 Zamawiający dokona otwarcia i oceny ofert. 

 Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców. 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
następnie dokonana otwarcia kopert zewnętrznych zawierających dokumenty przetargowe 
oznaczone jako oferty „WYCOFANE” oraz które wpłynęły po terminie (koperty wewnętrzne    
nie będą otwierane). 

 Pozostałe oferty Zamawiający otworzy podając: nazwę (firmę), siedzibę Wykonawcy, cenę 
oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte  w  ofertach. 

 Informacje, o których mowa w punkcie wyżej, Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw lub, którzy złożyli oświadczenia lub 
dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz           
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych dokonywał jakichkolwiek zmian      
w jej treści. 



SIWZ  ozn. ER.1.2012 
 

 15  

 Następnie Zamawiający dokona sprawdzenia ofert pod względem formalnym, badania, oceny 
i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o warunki i kryteria określone w SIWZ.                   
Z dokonanych  czynności zostanie sporządzony protokół. 
 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny ryczałtowej brutto (tj. z podatkiem VAT) 
za cały przedmiot zamówienia w formularzu oferty  (zał. nr 1 do SIWZ). oraz podać kwoty 
przypadające  za  wykonanie: 

- ETAPU I; 

- ETAPU II i ETAPU III łącznie.   

3. Należy wycenić wszystkie elementy zamówienia w oparciu o załączone przedmiary robót, 
dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót budowlanych.  

4. Za ustalenie ilości prac oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. W związku z tym przedmiary 
robót stanowiące załączniki do SIWZ należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy        
do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszelkie oferowane 
upusty. 

6. Określone w ten sposób wynagrodzenie obejmować winno wszelkie koszty i składniki 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ  oraz 
we wzorze umowy. 

7. Cena ryczałtowa realizacji przedmiotu zamówienia powinna obejmować należny 
podatek VAT 23%.  

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OBCEJ 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.  
 
XX. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym 
kryterium :  

Cena ryczałtowa oferty brutto – 100 % 
 

najniższa cena ryczałtowa brutto w ofertach / cena ryczałtowa badanej oferty brutto x 100  
2. Wynik: 
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena ryczałtowa brutto. Zamawiający udzieli zamówienia 
temu Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę ryczałtową brutto (uzyska maksymalną ilość 
punktów) za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości i na warunkach określonych w SIWZ. 
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

W toku postępowania Zamawiający dokona badania ofert w oparciu o przepisy ustawy oraz 
obowiązujących aktów wykonawczych do cyt. ustawy, a także na podstawie warunków i kryteriów 
określonych w SIWZ. 
 
XXI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY i  INFORMACJE O FORMALNOSCIACH  JAKIE  
POWINNY  BYĆ DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY   
W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY.  

1. Warunki umowy zostały zawarte we wzorze  umowy wraz z kartą gwarancyjną stanowiącym  
zał. Nr 6 do SIWZ. 

2. Wzór umowy wraz z kartą gwarancyjną nie może być zmieniany ani modyfikowany przez 
Wykonawcę. 

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed 
podpisaniem umowy, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 
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-  uprawnienia kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 
   w specjalności sanitarnej; 
-  harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji zawierający m. in. rzeczowo – 

finansowe zakresy robót przypisanych poszczególnym podwykonawcom /jeżeli występują/; 
przedłożony harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego; 
-  kosztorysy; 
- polisę OC spełniającą wymogi określone w rozdziale I, pkt III, podpkt 13 niniejszej 
SIWZ /należy złożyć jeśli polisa złożona w ofercie nie posiadała opcji za szkody 
wyrządzone w mieniu powierzonym/.   
Jeżeli z polisy nie wynika wprost, że posiada ona opcję za szkody wyrządzone w mieniu 
przejętym w celu wykonania przedmiotu zamówienia(w mieniu powierzonym), do polisy należy 
dołączyć dokumenty to potwierdzające np. ogólne warunki ubezpieczenia, oświadczenie firmy 
ubezpieczeniowej itp. 

5. Warunkiem wykonania przedmiotu umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które musi być wniesione najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

6. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie                 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 
powyższych terminów, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. 

7. O miejscu i  terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem 
lub telefonicznie. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy                       
lub  nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania                      
ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1. 

9. W przypadku nie dołączenia do oferty umowy zawartej między Wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo             
jej żądania, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy o udzielenie 
zamówienia. Umowa powinna zawierać, co najmniej: -zobowiązanie do realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu 
zamówienia, - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas 
obowiązywania umowy, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie 
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia oraz ustanowienia rękojmi. 

10. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który będzie wykonywał zamówienia przy udziale 
podwykonawcy /najpóźniej przed zawarciem umowy/, Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedstawienia do akceptacji  Zamawiającego  umowy z podwykonawcą. 
Na podstawie art. 647

1
 Kodeksu Cywilnego Zamawiający może wyrazić sprzeciw           

lub zastrzeżenie tak do samego podwykonawcy jak i do treści umowy z podwykonawcą. 
 
XXII. DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający  dopuszcza następujące zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą: 

a) przedłużenie terminu wykonania umowy w następujących przypadkach – jeżeli 
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie: 
- wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowe, niewypały, niewybuchy itp.);  
- konieczność wykonania  zamówień dodatkowych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 5 
Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania                                
oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia;  
-zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń                        
lub obiektów budowlanych; 
-konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub uzupełnienia 
dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności w wyniku 
zmiany przepisów prawa w  trakcie realizacji zamówienia, ujawnienia się w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej                              
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
-wystąpienie przerw w wykonywaniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
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      b) zmiana osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa w §4 umowy, 
jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wskazane w umowie osoby   nie mogą pełnić swoich 
funkcji; 
     c)  obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku zmniejszenia zakresu robót podstawowych 
objętych dokumentacją projektową z powodu uzasadnionej rezygnacji Zamawiającego                            
z wykonania części robót lub z powodu  błędów w dokumentacji; kwota obniżenia wynagrodzenia 
zostanie ustalona w oparciu o stawki cenotwórcze zawarte w kosztorysie złożonym przez 
Wykonawcę. 
 
2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pdpkt 1a, termin 

realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniej zmianie, o czas niezbędny                               
do wykonywania  przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności i może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy nie zagraża                 
to terminowi uruchomienia systemu na czas sezonu grzewczego. Zmiana terminu 
realizacji przedmiotu umowy wymaga aneksu do umowy, podpisanego przez strony umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w pdpkt. 1  stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego)  
b) zmiany danych teleadresowych. 
 

XXIII. UDZIAŁ  PODWYKONAWCÓW 
Zamawiający zastrzega, że roboty sanitarne nie mogą być powierzone podwykonawcom.  
 
XXIV. WARUNKI  GWARANCJI   I  RĘKOJMI 

1. Wymagany okres gwarancji na  wykonane roboty:  min. 60 miesięcy.                                          
Na zamontowane urządzenia będzie obowiązywała gwarancja producenta. 
Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy i wzór karty gwarancyjnej  stanowiących 
załącznik nr 6 do SIWZ.  
2. Zamawiający wymaga aby okres  rękojmi na wykonane roboty został wydłużony do 36 miesięcy.  
Warunki rękojmi określa wzór umowy (zał. nr 6 do SIWZ). 
 
XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
Wszystkim Wykonawcom, a także innemu  podmiotowi, który ma lub miał interes prawny 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może  ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze 
w postaci ODWOŁANIA w zakresie określonym  w art. 180 ust.2  na  zasadach i  w terminach 
określonych w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia  odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, a na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
 

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o: 
1. Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r.  Nr 226, 
poz.1817). 

3. Ustawę z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
4. Ustawę z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 

ze zm.) tekst jednolity – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.02.2007r.                          
(Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275). 

5. Ustawę z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zm. - tekst jednolity Dz. U. 2006 
Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
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budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004r. Nr 195, poz. 2011). 
7. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881). 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ obowiązują przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.).  


