Łęczyca, dn. 25.05.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, 99-100
Łęczyca
ul. Tumska 2, NIP: 775-000-04-91,
REGON: 610280786
Tel.: +48 024 721 25 93
Faks: +48 024 721 25 93
Strona internetowa:
www.pecleczyca.pl

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
w odniesieniu do robót budowlanych.
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST
„Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych na terenie
miasta Łęczyca”

Zatwierdził(a):
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
dla CZĘŚCI I, II
1.1 Zamawiającym jest:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 99-100 Łęczyca
ul. Tumska 2, NIP: 775-000-04-91, REGON: 610280786
www.pecleczyca.pl
Tel.: +48 024 721 25 93
Faks: +48 024 721 25 93

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne” (www.pecleczyca.pl).
1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.3 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają
następujące znaczenie:
a)

„ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
ze zm.),

b)

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c)
d)
e)

„zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,
„postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ,
„zamawiający” – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla CZĘŚCI I, II
2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
CZĘŚĆ I: Przebudowa odcinka sieci i budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych
do budynków mieszkalnych przy ul. Kaliskiej 32 i nowoprojektowanego budynku TBS na
działce nr 626/7 w Łęczycy.
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1) Założenia:
- przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w zakresie średnic
2x114,3/200 - 2x88,9/160 mm od punktu PW1 (istniejąca sieć 2x114,3/200 mm) do
punktu PK1 (połączenie z istniejacym odcinkiem sieci 2x88,9/160 mm) o łącznej
długości L=51,02 m,
- budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych w zakresie średnic
2x60,3/125 - 2x42,4/110 mm od punktu O1 (projektowany trójnik preizolowany z
uskokiem 114,3/60,3 mm) do budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 32 w punkcie
WD1 o łącznej długości L=87,38 m,
- przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x76,1/140
mm od punktu O2 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/76,1 mm )
do punktu PK2 (istniejące przyłącze do budynku mieszkalnego przy ul. M.
Konopnickiej 10A i 10B) o łącznej długości L=2,02m,
- budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x60,3/125 mm
od punktu O3 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem 60,3/60,3 mm) do
nowoprojektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej na działce nr 626/7 w
punkcie WD2 o łącznej długości L=21,41 m,
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót. Wymieniona
dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ:
Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt budowlany, Przedmiary robót, STWiORB do
budynków mieszkalnych przy ul. Kaliskiej 32 i nowoprojektowanego budynku TBS na działce
nr 626/7 w Łęczycy.

a.

UWAGA: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią
opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych
przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i
pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.
3) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy, zapoznanie się z przedmiotem
zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich
wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Nomą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robót.
4) Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące
określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy
(przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają
wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub
funkcjonalne. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez projektanta, który sporządzi
stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji
“równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich “nierównoważności”.
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5) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty
zawarcia umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierający opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje
poszczególnych prac wraz z podaniem kwot brutto za ich wykonanie.
6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia robót budowlanych realizacji umowy zgodnie z
harmonogramem.
7) Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny,
zobowiązany będzie do:
1.
planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji
oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Wykonawca zobowiązany
jest przekazywać Zamawiającemu nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i
prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich ustanowienia lub zmiany,
2.
prawidłowej organizacji terenu budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz zasadami ochrony środowiska.
Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację
BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać
wykonywanie robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji
prawnych i finansowych wynikających z umowy,
3.
dostarczenia na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy,
4.

wykonania umowy zgodnie z jej zakresem,

5.
zapewnienia nadzoru na budowie przez kierowników robót posiadających uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym,
6.
prowadzenia dziennika budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie
budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, bądź też wskazanych przez
nich innych osób trzecich lub podmiotów,
7.
zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,
8.
uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku zajęciem
gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego tytułu,
9.
wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych,
10.
wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo
Budowlane
11.
zabezpieczenia terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy,
zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę dla całego zakresu robót
12.
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go właścicielom lub
władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych,
13.
zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie
realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową
organizacją ruchu),
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14.
wykonania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu tymczasowej
organizacji ruchu, co najmniej 14 dni wcześniej i mieć go zatwierdzonego najpóźniej na 7 dni
przed rozpoczęciem robót oraz utrzymania w trakcie realizacji zadania tymczasowej organizacji
ruchu na czas robót, a po ich zakończeniu do jej demontażu. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien uwzględniać docelowe wjazdy gospodarcze,
15.
ponadto elementem organizacji ruchu będzie oznakowanie informacyjne w postaci
tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach.
16.
koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót
ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy,
17.
sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich
niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót
towarzyszących wymaganych przepisami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych,
18.
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu
bezpieczeństwa,
19.
zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na
zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów
tymczasowych robót,
20.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na terenie budowy
oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za
usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych.
21.
utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp.
znajdujących się w otoczeniu terenu budowy dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony
resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt
wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i
ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały
one z winy Wykonawcy,
22.
w przypadku nienależytego utrzymywania porządku na terenie budowy lub też w jego
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego uporządkowania
lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcę, po wcześniejszym
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez
Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych,
23.
podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do
wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie
organa administracji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, które zostały stwierdzone
w okresie gwarancji lub rękojmi,
24.
zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem
działania Siły Wyższej,
25.

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,

26.
wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,
27.
pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej i innych,
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28.
w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych,
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z
Projektantem i Zamawiającym,
29.
w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach
popołudniowych, w soboty, niedziele i święta. Zamawiający przewiduje pracę w godzinach
nocnych oraz w soboty i niedziele
30.
przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), a w
szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego
odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do
usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o
odpadach oraz zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
31.
zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowiska odpadów, w tym zapewnienia
miejsca wywiezienia gruzu asfaltowego, betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki oraz
składników nasypu (grunt lub inne), pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z
terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji).
32.
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
33.
powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w
uzgodnieniach dokumentacji ) w imieniu Zamawiającego,
34.
posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi,
35.
utrzymania w czasie realizacji zadania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz zapewnienia usunięcia i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych
i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
36.
umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane
oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą,
37.
uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru,
38.
do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym,
39.
do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich informacjach przekazywanych
pomiędzy Wykonawcą i Projektantem,
40.
do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz
ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat,
41.
wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy
zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność
wbudowanych materiałów z ustawą, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie główne materiały niezbędne do wykonani
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przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację
inspektora nadzoru. Dostarczenie na teren budowy materiałów nie zatwierdzonych stanowi
ryzyko Wykonawcy;
42.

do uczestniczenia w odbiorze robót wraz z Zamawiającym;

43.
do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych
odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Zamawiającemu,
44.
za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
8) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej
SIWZ.
9) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
9.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
9.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: proste czynności budowlane realizowane własnym sprzętem wykonawcy lub
ręcznie, polegające na:
- wykonywaniu wykopów liniowych dla montażu rurociągów, odkrywanie kanałów
ciepłowniczych,
- układaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych.
9.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
9.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
9.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
9.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.2 czynności zamawiający
za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.2 czynności.
9.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 9.2 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 9.5,
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz
bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę.
9.7 Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 9.6
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz może
zawiesić wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych
wymogów.
9.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
10) Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
45231000-5, 45231100-6, 45231110-9.
CZĘŚĆ II: Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych przy
ul. Kopalnianej 8, 10 i 12 oraz Belwederska 38 w Łęczycy.
1) Założenia:
- budowa przyłącza ciepłowniczego w zakresie średnic 2x60,3/125 - 42,4/110 mm od punktu PW
(istniejąca sieć preizolowana 2x88,9/160 mm) do budynku przy ul. Kopalnianej 10 w punkcie WD1 o
łącznej długości L=56,64 m,
- budowa przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2x42,4/110 mm od punktu O1 (projektowany trójnik
preizolowany z uskokiem 60,3/42,4 mm) do budynku przy ul. Kopalnianej 8 w punkcie WD2 o łącznej
długości L=38,74 m,
- budowa przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2x42,4/110 mm od punktu O2 (projektowany trójnik
preizolowany z uskokiem 48,3/42,4 mm) do budynku przy ul. Kopalnianej 12 w punkcie WD3 o łącznej
długości L=20,55 m.
budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x42,4/110 mm od punktu PW
(istn. rurociągi 2x60,3/125mm) do budynku mieszkalnego przy ul. Belwederskiej 38 w punkcie WD1 o
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łącznej długości L=43,27 m, - budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy
2x42,4/110 mm wewnętrz budynku od punktu WD1 do pomieszczenia węzła ciepłowniczego w punkcie
WD2 o łącznej długości L=4,00 m,
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót. Wymieniona
dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ:
a. Załącznik nr 7a do SIWZ – Projekt budowlany, Przedmiary robót, STWiORB, do
budynków mieszkalnych przy ul. Kopalnianej 8, 10 i 12 oraz Belwederska 38 w
Łęczycy.
UWAGA: Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią
opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych
przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i
pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.
3) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu budowy, zapoznanie się z przedmiotem
zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich
wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Nomą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robót.
4) Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące
określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy
(przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają
wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.
Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez projektanta, który sporządzi stosowną
opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji “równoważników” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich “nierównoważności”.
8) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby Wykonawca w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty
zawarcia umowy opracował i dostarczył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierający opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy i rodzaje
poszczególnych prac wraz z podaniem kwot brutto za ich wykonanie.
9) Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia robót budowlanych realizacji umowy zgodnie z
harmonogramem.
10) Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny,
zobowiązany będzie do:
1.
planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami
administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Wykonawca zobowiązany jest przekazywać
Zamawiającemu nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych
związanych z realizacją Inwestycji w terminie 3 dni roboczych od dnia ich ustanowienia lub zmiany,
2.
prawidłowej organizacji terenu budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowymi oraz zasadami ochrony środowiska. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają
sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji
lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą
wstrzymać wykonywanie robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji
prawnych i finansowych wynikających z umowy,
3.
dostarczenia na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z
planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy,
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4.

wykonania umowy zgodnie z jej zakresem,

5.
zapewnienia nadzoru na budowie przez kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym,
6.
prowadzenia dziennika budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w
tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub
podmiotów,
7.
zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu
robót i jego otoczeniu,
8.
uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania wszelkich decyzji
i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku zajęciem gruntu, wymaganych przepisami
prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego tytułu,
9.
wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, każdorazowo przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych,
10.

wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo Budowlane

11.
zabezpieczenia terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy, zgodnie z
projektem opracowanym przez Wykonawcę dla całego zakresu robót
12.
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go właścicielom lub władającym, na
odcinkach poza pasem robót drogowych,
13.
zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji,
inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu),
14.
wykonania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu,
co najmniej 14 dni wcześniej i mieć go zatwierdzonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz
utrzymania w trakcie realizacji zadania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, a po ich zakończeniu do
jej demontażu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać docelowe wjazdy gospodarcze,
15.
ponadto elementem organizacji ruchu będzie oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących
o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach.
16.
koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót ujęte są w
wynagrodzeniu Wykonawcy,
17.
sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych,
posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych
przepisami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
18.
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w
dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa,
19.
zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu
robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót,
20.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz za
natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu
baraków i innych budowli tymczasowych.
21.
utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. znajdujących się
w otoczeniu terenu budowy dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu.
Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić
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wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne
służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy,
22.
w przypadku nienależytego utrzymywania porządku na terenie budowy lub też w jego otoczeniu (w tym
dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego uporządkowania lub otoczenia własnym
staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcę, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych,
23.
podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do wykonania
wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organa administracji, a także
do usunięcia wszelkich wad lub usterek, które zostały stwierdzone w okresie gwarancji lub rękojmi,
24.
zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły
Wyższej,
25.

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,

26.
wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,
27.
pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej i innych,
28.
w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych, Wykonawca ma
obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Zamawiającym,
29.
w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w
soboty, niedziele i święta. Zamawiający przewiduje pracę w godzinach nocnych oraz w soboty i niedziele
30.
przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), a w szczególności prowadzenie kart
ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie
realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych
określonych ustawą o odpadach oraz zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych,
31.
zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowiska odpadów, w tym zapewnienia miejsca
wywiezienia gruzu asfaltowego, betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki oraz składników nasypu (grunt
lub inne), pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt (w tym
koszt ewentualnej utylizacji).
32.
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane,
33.
powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji ) w imieniu
Zamawiającego,
34.
posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie
z dołączonymi do nich kartami chemicznymi,
35.
utrzymania w czasie realizacji zadania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
oraz zapewnienia usunięcia i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów
i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
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36.
umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych
i informacji wymaganych ustawą,
37.
uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru,
38.
do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych,
prowadzonych z Zamawiającym,
39.
do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i
Projektantem,
40.
do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia
wszelkich związanych z tym kosztów i opłat,
41.
wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na
potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty
potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą, dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie główne materiały niezbędne do wykonani
przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
Dostarczenie na teren budowy materiałów nie zatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy;
42.

do uczestniczenia w odbiorze robót wraz z Zamawiającym;

43.
do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów
urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Zamawiającemu,
44.
za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
8) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej
SIWZ.
9) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
9.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
9.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: proste czynności budowlane
realizowane własnym sprzętem wykonawcy lub ręcznie, polegające na:
- wykonywaniu wykopów liniowych dla montażu rurociągów, odkrywanie kanałów ciepłowniczych,
- układaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych.
9.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.2 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
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b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejsc
u wykonywania świadczenia.
9.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
9.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.2 czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 9.2 czynności.
9.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.2 czynności,
niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 9.5, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych
dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę.
9.7 Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 9.6 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót z winy
Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów.
9.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10) Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
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45231000-5, 45231100-6, 45231110-9.

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
dla CZĘŚCI I, II
3. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia do dnia 15
września 2017 r.
Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
dla CZĘŚCI I, II
4.1
4.1.1

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku.
4.1.3

spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

DLA CZĘŚCI I
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 zł - jeżeli wartość środki finansowe lub zdolność kredytowa
zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez
Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu - jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski
nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany
pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu
DLA CZĘŚCI II
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł - jeżeli wartość środki finansowe lub zdolność kredytowa
zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez
Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu - jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski
nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany
pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu
4.1.4

spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

4.1.4.1 Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje –

osobami, które będą wykonywać zamówienie:
DLA CZĘŚCI I, II
•
co najmniej 1 osobą jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które
uprawniają
do
kierowania
robotami
budowlanymi
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z
oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
4.2
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 4.1.2 - 4.1.4 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
4.3
Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i ust. 5 pkt 1).
4.4
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.5
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.6
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 4.2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.1.2 4.1.4.
4.7

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

4.8

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
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4.9

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt od 4.1.2 do 4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy
wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt 4.1.1 musi spełniać każdy wykonawca z osobna.

4.10

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie oświadczeń i dokumentów, wymienionych i
opisanych w Rozdziale 5 SIWZ.

4.11

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

4.12

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust.
5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4.13

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.13 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.14 Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
dla CZĘŚCI I, II
5.1
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4
oraz wykazania niepodlegania wykluczeniu, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
5.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie,
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 4.1.2 - 4.1.4 SIWZ – sporządzone według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik
Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.
5.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
5.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy w wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
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Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

5.1.4 Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt
5.11 i 5.12 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
5.2
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do
przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wzór
załącznik nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.3
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt
4.1 SIWZ, tj.:
5.3.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.
5.3.2 wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca
spełnienia warunek opisany w rozdziale 4 pkt 4.1.4.2 SIWZ, (załącznik nr 5,5a,do SIWZ).
5.3.3 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej
przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, o którym mowa wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w niniejszym
postępowaniu, dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem
5.3.4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w pkt 5.3.1 – 5.3.3 w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na
jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego
podmiotu.
UWAGA: Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których
mowa w pkt 5.2 oraz 5.3.1 – 5.3.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2 należy złożyć
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert
zaś dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5.3.1 – 5.3.4 będą wymagane tylko od wykonawcy
którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
5.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 5.4 - powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5.4 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
5.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5
SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są
one aktualne.
5.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
5.8. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć:
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.1, 5.3.1, (i odpowiednio pkt 5.4), 5.2 należy
złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy.
5.9. Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1, 5.1.4 i 5.2 należy złożyć w formie oryginału, zaś dokumenty,
o których mowa w pkt 5.3 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę z zastrzeżeniem pkt 5.10.
5.10. Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
5.11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.12. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w pkt 4.2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w
szczególności:
a)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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d)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.13. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy
przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami)
osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
5.14. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisującej.
5.15. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy (i odpowiednio podmiotów wymienionych w pkt 5.10), według
zasad, o których mowa w pkt 5.13 i 5.14 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku
dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę
dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o
liczbie poświadczanych stron.
5.16. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.13 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
5.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5.18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
dla CZĘŚCI I, II

6.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
dla CZĘŚCI I, II
7.1
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na jedno lub
wszystkie Części.
7.2

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zadanie Część I zamówienia i/lub jedną ofertę
na zadanie Część II zamówienia wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1,
1a.
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7.3

W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie:
a) Jednej części zamówienia wypełnia Formularz oferty - załącznik nr 1 lub załącznik 1a,
b) dwóch części zamówienia wypełnia Formularz oferty – załącznik nr 1 oraz załącznik nr
1a.

7.4

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7.5

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy.

7.6

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.7

Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

7.8

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.

7.9

Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez wykonawcę.

7.10

Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.11

Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.

7.12

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.13

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.14

Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

7.15

Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.

7.16

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art.
11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym
tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

1.

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja
mająca wartość gospodarczą,

2.

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3.

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte, umieszczone w
nieprzezroczystej kopercie lub teczce oraz oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
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Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
7.16

Oferta musi zawierać:

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 i/lub 1a do SIWZ;
W formularzu należy podać m.in.: cenę, oraz okres udzielenia gwarancji.
b)

pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

c)

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokumentu, o którym
mowa w pkt 5.1.4 - o ile dotyczy.

7.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie
się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Na

kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 99-100
Łęczyca, ul. Tumska 2
OFERTA: Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych na terenie miasta
Łęczyca
Nie otwierać przed dniem 09.06.2017 r. do godz. 11:00.
7.18 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty/opakowania.

Rozdział 8
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
dla CZĘŚCI I, II

8.1 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 7.16 należy złożyć w
terminie do dnia 09.06.2017 r. do godziny 10:30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
99-100
Łęczyca
ul. Tumska 2, sekretariat.
8.2 Za termin złożenia oferty uważa się datę jej wpływu/złożenia w siedzibie zamawiającego, a nie
data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie w siedzibie
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 99-100
Łęczyca, ul. Tumska 2.
8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert.
8.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
8.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie
należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
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8.7 Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
8.8 Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział wykonawcy. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
8.10 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
(www.pecleczyca.pl) informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
dla CZĘŚCI I, II
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
dla CZĘŚCI I, II
10.1
Wykonawca podaje cenę ofertową w kwocie brutto dla każdej części osobno, jeżeli
zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza
w oparciu o SIWZ wraz z załącznikami.
10.2
Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie
w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany
jest do wyliczenia ceny z należytą starannością przy uwzględnieniu wszelkich robót
budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym
uwzględnienia kosztów ubezpieczenia OC oraz ryzyka z tytułu niedoszacowania jakichkolwiek
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego.
10.3
W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
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10.4
Wynagrodzenie będzie płatne na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik Nr 7,7a do SIWZ.
10.5

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

10.6
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN)
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10.7
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
10.8
Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej
treści, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
10.9
Rażąco niska cena: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10.10

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 10.9, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 10.9.
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10.11 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
10.12 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział 11
BADANIE OFERT dla CZĘŚCI I, II

11.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
11.2 Zamawiający poprawi w ofercie:
a)

oczywiste omyłki pisarskie,

b)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11.3. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.4. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Rozdział 12
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
dla CZĘŚCI I, II

12.1.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny
ofert:
Lp. Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium
(w %)
1.
2.

Cena
okres gwarancji

60 – K1
40 – K2

12.2. Punkty za poszczególne kryteria badanej oferty będą obliczone wg wzoru:
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C oferty = K1 + K2
K1- Kryterium nr 1 – cena brutto.
K2 -Kryterium nr 2 – okres gwarancji

Kryterium nr 1 – cena brutto.

C min
K1 =

x 100 pkt x 60%
Cn

gdzie:
K1 – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego ,
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego „n”.

Kryterium nr 2 – okres gwarancji.
W kryterium „okres gwarancji " Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt., zgodnie z następującą
punktacją:
Za udzielenie gwarancji na okres:
36 miesięcy – 0 pkt.
48 miesięcy – 20 pkt.
60 miesięcy – 40 pkt.
Wymagane jest podanie okresu na jaki Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji w miesiącach.
Każdy kolejny miesiąc powyżej maksymalnej wartości 60 miesięcy nie spowoduje zwiększenia ilości
przyznanych punktów.
W przypadku nie wskazania w ofercie terminu udzielenia gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania świadczenia w min. terminie wymaganym w SIWZ tj. do 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy i taki termin będzie brany pod uwagę przy ocenie oferty, czyli Wykonawca otrzyma 0 pkt.
w danym kryterium.
12.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za
kryteria 1-2.
12.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych z godnie
z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.
12.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
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Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
dla CZĘŚCI I, II

13.1

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

13.2

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.3
Informacje o których mowa w pkt 13.2, Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej
(www.pecleczyca.pl).

Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
dla CZĘŚCI I, II

14.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
14. 2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest do:

- dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie udostępnionej
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (tj. przedmiar robót, STWiOR). Kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawcę będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie podlegał weryfikacji,
będzie służył jedynie do rozliczeń z wybranym Wykonawcą. Zaleca się jednak, aby określone zostały
ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót z uwzględnieniem
poniższych zasad:

a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową,
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b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezpośrednie robocizny,
materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty
pośrednie i zysk,

c) opracowanie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną (zgodnie z zasadami podanymi w
Środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydanymi w grudniu 2001
roku przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania
Budowlanego).

- Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę,
regulującą ich współpracę zawierającą, co najmniej: strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady, wskazanie
pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną.

- okazania dowodu osobistego przez osobę podpisującą umowę w czasie podpisywania umowy.
14.4. W przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa w punkcie
14.3 umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy.
14.5. Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
dla CZĘŚCI I, II
15.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 359
z późn.zm).
15.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2
ustawy.
15.3. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie
wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed
zawarciem umowy.
15.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeśli dotyczy) Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.
15.6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające
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przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia
powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
15.6.1 nazwę i adres Zamawiającego,
15.6.2 nazwę i adres Wykonawcy,
15.6.3 oznaczenie (numer postępowania),
15.6.4 określenie przedmiotu postępowania,
15.6.5 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
15.6.6 termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za
wady).
15.7 W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia,
Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 15.6 SIWZ.
15.8 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
15.9 W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
15.10 Wypłata, o której mowa w pkt 15.9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
15.11 Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych we wzorze umowy Załącznik nr 6,6a do SIWZ
Rozdział 16
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dla CZĘŚCI I, II
16.1 Wzór istotnych postanowień umowy stanowi Załącznik Nr 6,6a do SIWZ.
16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której
mowa w pkt 16.1.
16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust.
1 ustawy, w sposób i na warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy.

Rozdział 17
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
dla CZĘŚCI I, II
17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
(www.bip.leczyca.info.pl), 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.
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17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej www.pecleczyca.pl
17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie
internetowej (www.pecleczyca.pl).
17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.
17.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
17.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

Rozdział 18
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
dla CZĘŚCI I, II
18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
18.2 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2016 r., poz.1030 z późn.zm.);
18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania;
18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez
wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
99-100
Łęczyca
ul. Tumska 2.
18.6 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Sławomir Boczkowski
Faks nr 024 721 25 93, e-mail: empec@go2.pl.

Rozdział 19
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
dla CZĘŚCI I, II
19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
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ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
19.3
W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje od
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
19.4
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
19.5
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.6
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
19.7
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.8
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.9
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
19.10 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.8 i 19.9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.11 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Rozdział 20 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ dla CZĘŚCI I, II
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik nr 1,1a. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
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Załącznik nr 5,5a Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca

Załącznik nr 6,6a. Wzór umowy
Załącznik nr 7 – Projekt budowlany, Przedmiary robót, STWiORB do budynków mieszkalnych przy ul. Kaliskiej
32 i nowoprojektowanego budynku TBS na działce nr 626/7 w Łęczycy.
Załącznik nr 7a – Projekt budowlany, Przedmiary robót, STWiORB, do budynków mieszkalnych przy ul.
Kopalnianej 8, 10 i 12 oraz Belwederska 38 w Łęczycy.
Załącznik nr 8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
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