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Z a m ó w i e n i e sektorowe o war tośc i nie przekracza jące j 5 548 000 euro. 

Przedmiot zamówienia: 

Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł 
łiogeneracyjnycłi na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe 

w ramach zadania 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciecłianowie sp. z 
o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej 

i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji" 

f 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spotka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 



1. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 
06 - 400 Ciechanów 
tel. 23 672 33 58 fax 23 672 21 60 e-mail: pec@pecciechanow.pl 
Wpisane do K R S Nr 0000134317 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X I V 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; 
Kapitał zakładowy 10 607 420,00 zł. 
NIP 566 - 000 - 52 - 65 REGON 130 116 147 

Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

Do udzielenia zamówienia sektorowego (art. 132 ust. 1 pkt. 3) nie stosuje się ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1986) z późniejszymi 
zmianami. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych" 
obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o., 
zamieszczonym na stronie Zamawiającego www.pecciechanow.pi w zakładce „Przetargi". 

2. Informacje ogólne 
2.1. Przetarg zostanie przeprowadzony następująco: 

W pierwszym etapie nastąpi ocena formalnoprawna: 
a) oferenci złożą wszystkie określone w niniejszej SIWZ dokumenty oraz ofertę cenową, 
b) zamawiający dokona otwarcia ofert z udziałem lub bez oferentów, 
c) oferty zostaną szczegółowo sprawdzone na okoliczność zgodności z warunkami udziału 

w przetargu. W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień w tym 
zakresie, oferenci zostaną poproszeni o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie ofert, 

d) oferty zgodne z warunkami udziału w przetargu zostaną zakwalifikowane do I I etapu 
postępowania, 

e) oferenci niespełniający warunków formalno prawnych zostaną pisemnie powiadomieni o 
wykluczeniu z postępowania, 

W drugim etapie ocena wg kryteriów: 
a) o wjborze najkorzystniejszej oferty wg przyjętych kryteriów. Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli kompletne oferty, 
b) o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie wybranego 

Wykonawcę, 
c) warunki umów na roboty budowlane, wykonanie projektów i nadzór autorski oraz 

umowy serwisowej zawarte zostały w Załącznikach Nr 9 i Nr 10 do SIWZ. 
2.2. Przed zawarciem umów wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

a) W przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowę 
lub inny dokument regulujący ich współpracę, 

b) W przypadku powierzenia realizacji części robót budowlanych podwykonawcom (zakres 
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określony w Załączniku Nr 8 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia projektów umów regulujących ich współpracę, 

c) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych. 

2.4. Informacje uzupełniające 
2.4.1. Zamawiający nie przewiduje: 

- zawarcia umowy ramowej, 
- aukcji elektronicznej. 

3. Przedmiot zamówienia 
3.1. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie dwóch 

kompletnych elektrociepłowni, w dwóch lokalizacjach na terenie Ciechanowa: 
• na działce nr 1936/8, obręb Podzamcze o mocy 1000 KWe; 
• na działce nr 105/3, obręb Niecłiodzin-Biełin o mocy 1860 KWe (+7%) 

w tym: 
3.1.1. dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kompletnej tecłmologii dwóch 

elektrociepłowni w zabudowie kontenerowej, zasilanej gazem ziemnym typu 
E(GZ-50), składającej się z agregatu kogeneracyjnego o mocy 1000 kWe i 1860 
KWe (+7%), produkujących w pełnym skojarzeniu energię elektryczną i energię 
cieplną w oparciu o silniki gazowe, spełniający definicję wysokosprawnej 
kogeneracji (wymagana sprawność całkowita agregatu kogeneracyjnego bez 
odzysku ciepła z obiegu niskotemperaturowego >86% ), 

3.1.2. budowa kompletnych elektrociepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi i 
przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół nowych obiektów, w tym 
drogami komunikacyjnymi i ewentualną przebudową istniejących szlaków 
komunikacyjnych, placów lub obiektów i instalacji, 

3.1.3. Wyprowadzenie mocy elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Energa Operator 
SA. zgodnie z uzyskanymi warunkami; 

3.1.4. Podłączenie elektrociepłowni do miejskiej sieci ciepłowniczej zgodnie z pkt 2.2 
PFU, 

3.1.5. Serwis elektrociepłowni przez okres gwarancji tj. 16 000 h pracy i serwis 
pogwarancyjny do 80 OOOh (bez rementów). 

3.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją parametrów 
technicznych zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy, który stanowi Załącznik Nr 3 
do niniejszej SIWZ. 

3.3. Wymagane warunki udzielenia gwarancj i : 
3.3.1 Wykonawca udzieli, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane, 

24 miesięcznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone 
urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy (za wyjątkiem 
agregatu kogeneracyjnego, gdzie okres gwarancji wynosi 16 000 godzin pracy 
agregatu, nie krócej jednak niż 24 miesiące od odbioru końcowego -
potwierdzonego podpisaniem przez strony protokołu końcowego. 

Wykonawca może oferować dłuższy czas obowiązywania gwarancji. 
3.3.2. Okres gwarancji na dostarczone urządzenia nie może być krótszy niż gwarancja 

udzielona przez producenta urządzenia. 
3.3.3. Okres rękojmi dotyczący robót budowlanych zostanie przedłużony do 5 lat licząc 

od daty oddania obiektów elektrociepłowni do eksploatacji. 
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3.3.4. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte zostały we wzorach umów stanowiących 
Załączniki Nr 9 i Nr 10 do SIWZ. 

3.4. Oznaczenie kodów CPV mających zastosowanie w zamówieniu: 
31120000-3 -generatory, 
42111000-0-silniki, 
44161000-6-rurociągi, 
45111200-0 - przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 45230000-8 - roboty 

budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei. 

45231000-5- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych, 

45231110-10 - roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 45231220-3 - roboty 
budowlane w zakresie gazociągów, 45236000-0 - wyrównywanie terenu, 

45251000-1 - roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni, 
45255800-7 - roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu, 
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach, 45333000-0 - roboty instalacyjne gazowe, 
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 50000000-5 -

naprawa, serwisowanie i instalacja, 
71000000-8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000-0 -

usługi architektoniczne i podobne, 
71300000-0 - usługi inżynieryjne, 
71310000-4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 71320000-7 - usługi inżynieryjne 

w zała-esie projektowania, 
71323100-9 - usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, 
45200000-9 - roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

3.5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 
pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe pochodzenie 
określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych 
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie do: 

31.12.2021 r. w następujących etapach: 
Etap projektu budowlanego 

4.1.1. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę: 31.03.2020 r. 

Etap wykonawczy (realizacja po wygraniu aukcji - otrzymaniu wsparcia) 
4.1.2 Opracowanie dokumentacji wykonawczej, budowa instalacji, opracowanie 

dokumentacji powykonawczej i oddanie do użytkowania -31.12.2021 r. 
Etap serwisu (realizacja po wygraniu aukcji - otrzymaniu wsparcia) 

4.1.3 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
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4.2. Wymagany termin wykonania zamówienia tj. zakończenia całości usług projektowych, 
dostaw, robót budowlanych, montażu urządzeń i innych świadczeń umownych 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użjl^kowanie w nieprzekraczalnym terminie: 31.12.2021 r. 

4.3. Wymagany okres realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usługi serwisowej -
przez okres gwarancji i w okresie pogwarancyjnym zgodnie z postanowieniami umowy 
serwisowej, stanowiącej Załącznik Nr 10 do SIWZ. 

5. Informacja na temat podwykonawców 
5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie 
części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 

5.2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za prace wykonane przez podwykonawców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
działania podwykonawców jak za działania własne, w tym za uchybienia, zaniedbania 
podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników. 

5.3. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

5.4. W przypadku powierzenia montażu agregatów kogeneracyjnych podwykonawcom. 
Zamawiający, przed podpisaniem umowy o roboty budowlane, instalacyjne i wykonanie 
projektów i nadzór autorski, zastrzega prawo do akceptacji tych podwykonawców oraz 
treści zawartych z nimi umów. 

5.5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamawiającemu potwierdzania 
oświadczeniami podwykonawców realizacji należnego im wynagrodzenia za zlecone prace 
w okresach 1 miesięcznych. 

6. Udział w postępowaniu podmiotów występującycłi współnie 
6.1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

6.1.1. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanowią 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

6.1.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 
6.1.3. Podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są 
zobowiązane przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę 
prawną. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów oraz zasady odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu 
realizacji zamówienia, natomiast wraz ze złożoną ofertą składają wstępną umowę 
konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę, 

6.1.4. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie. 
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6.1.5. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców oraz opis sposobu 
dokonania oceny icłi spełnienia 

7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 dotyczące: 
7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czyrmości, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem tecłinicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
7.1.4. sytuacj i ekonomicznej i finansowej. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że: 
7.2.1. w okresie ostatnicłi 5 łat przed upływem terminu składania ofert wykonali co 

najmniej 3 projekty w formule „zaprojektuj i wybuduj", z których każdy 
polegał na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji o łącznej mocy nie mniejszej niż 2 MW, z 
czego każda zainstalowana jednostka dla wyżej wymienionych zadań posiadała 
moc elektryczną nie mniejszą niż 1 MWe, a wartość projektu była na poziomie 
netto (bez podatku V A T ) nie mniejszej niż 4 500 000 PLN, z podaniem ich rodzaju, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone oraz, że instalacja pracowała w ostatnich 2 latach. A ponadto 
wykonał co najmniej jedno zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj, które 
obejmowało swoim zakresem wybudowanie modułu kogeneracyjnego o mocy 
elektrycznej nie mniejszej niż 1 MWe opartego o jeden silnik tłokowy zasilany 
paliwem gazowym, włączenie w/w modułu w układ miejskiej sieci ciepłowniczej, 
(załącznik 5A do SIWZ) 

7.2.2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co 
najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, 
pełnobranżowej, dotyczącej budowy lub przebudowy instalacji do wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, o łącznej mocy (energia elektryczna + 
ciepło) nie mniejszej niż 2 MW z podaniem przedmiotu, o wartości inwestycji 
netto (bez podatku V A T ) nie mniejszej niż 4 500 000 PLN każda, z podaniem daty 
wykonania i zleceniodawcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te 
usługi zostały wykonane należycie, a zaprojektowana instalacja została 
wykonana, uruchomiona i działa zgodnie z założeniami projektowymi. 

7.2.3. w okresie ostatnich 5 lat dostarczył co najmniej 3 agregaty kogeneracyjne 
o mocy > 1 MWe w zabudowie kontenerowej składającej się z konstrukcji nośnej 
zapewniające odpowiednią sztywność i samonośność jednolitej konstrukcji oraz 
jest autoryzowanym dystrybutorem dostaw i serwisu producenta agregatów 
(wymagane jest potwierdzenie przez producenta) lub legitymuje się dostawą w 
ostatnich 3 latach co najmniej 10 agregatów kogeneracyjnych (wykaz dołączyć do 
oferty). 

7.2.4. w ciągu ostatnich 5 lat realizował (lub realizuje) minimum 3 umowy 
serwisowe na gazowe agregaty kogeneracyjne i świadczy usługi w ramach 
autoryzowanego serwisu producenta dostarczonego agregatu kogeneracyjnego oraz 
posiada system zdalnego monitoringu zainstalowanych jednostek i może zapewnić 
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nieodpłatną, możliwość zdalnego monitoringu 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu wszystkich parametrów urządzenia w siedzibie Wykonawcy jak i 
Inwestora. 

7.2.5 w okresie ostatnich 5 lat dostawca uzyskał w imieniu Zamawiającego, przynajmniej 
2 pozwolenia na budowę na wytwarzanie energii elektrycznej w zespole 
kogeneracyj nym, 

UWAGA: Oferent musi spełniać wszystkie wymagania wymienione w podpunktach 7.2.1-7.2.5 

7.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, 
że będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tzn.: wskaże do wykonania niniejszego zadania osoby, które 
posiadają uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe, 

c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej, 

d) 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 

e) 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej obejmującej, sieci, instalacje i urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe, 

f) 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej. 

Zamawiający dopuszcza osoby, które będą posiadały uprawnienia projektowe lub 
kierownicze w kilku branżach. Niedopuszczalne jest jednak łączenie przez jedną osobę 
funkcji kierowniczych na budowie oraz funkcji nadzoru projektanta na podstawie 
posiadanych uprawnień. Wszystkie osoby muszą posiadać minimum 3 lata 
doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku 
kierownika budowy/kierownika robót lub projektanta, natomiast kierownik projektu 
koordynujący realizację zadania powinien mieć co najmniej 5 - lenie doświadczenie 
zawodowe, w tym w również doświadczenie w realizacji budowy, instalacji i 
uruchomienia gazowych agregatów kogeneracyjnych. 
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej 4 osób posiadających 
uprawnienia kwalifikacyjne E dla grupy nr 1, grupy nr 2 i grupy nr 3, przy czym jedna z 
tych osób musi posiadać uprawnienia kwalifikacyjne D dla grupy nr 1, grupy nr 2 i grupy 
nr 3 jednocześnie. Jako poświadczenie spełnienia tego wymogu do oferty należy 
dołączyć kserokopie odpowiednich uprawnień dla poszczególnych osób poświadczone za 
zgodność z oryginałem. 
Poza wyżej wymienionymi osobami Wykonawca winien wskazać 1 osobę, posiadającą 
co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w dziedzinie akustyki przemysłowej i która 
wykonała co najmniej 2 analizy oddziaływania akustycznego. 
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7.4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował dostępem do stacji prób 
umożliwiającej przeprowadzenie prób funkcjonalnych zespołu symulujących pracę 
urządzenia w miejscu docelowym, umożliwiającej obciążenie urządzenia w zakresie 
elektrycznym (obciążenie indukcyjne i rezystancyjne) oraz ciepłowniczym. Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca przedstawił opis funkcjonalny stacji prób z uwzględnieniem 
istotnych elementów wyposażenia. W sytuacji gdy Wykonawca w w/w zakresie będzie 
dysponował zasobami innego podmiotu. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia oświadczenia tegoż podmiotu o udostępnianiu zasobów. 

7.5 Wykonawca powinien posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą 
możliwość realizacji zamówienia. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 15 000 000 PLN oraz zobowiązany jest 
wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 
15 000 000 PLN. 

7.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale tecłmicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia irmych podmiotów, niezależnie od charakteru 
łączącego go z nimi stosunku prawnego. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy wykonywaniu 
zamówienia. 

7.7. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale tecłmicznym, osobach 
zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów. Wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia odpowiednich dokumentów wymienionych w Pzp art.26 ust. 2b 
potwierdzających spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 

7.8. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy łub usługi odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego. Zamawiający może żądać w 
szczególności: próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, 
których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 
zamawiającego; karty katalogowe zespołu kogeneracyjnego, silnika i prądnicy, techniczne 
rysunki szczegółowe konstrukcji kontenera wraz z rozmieszczeniem kluczowych 
elementów tj. zespół prądotwórczy, układ odzysku ciepła. Zaświadczenia niezależnego 
podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami 
jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości 
opartych na odpowiednich normach europejskich; 

7.9. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty, z uwagi na fakt, że roboty będą wykonywane w 
istniejącym czynnym systemie cieplnym i konieczne jest ograniczenie przerwy w 
dostawach ciepła do niezbędnego minimum. Wykonawca we własnym interesie, dla 
właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, powinien 
dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót, w celu zweryfikowania dokumentów 
opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania ewentualnych 
informacji, które mogą być pomocne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania 
wyceny robót i przygotowania oferty. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 
oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, uzyskania wszelkich danych, 
jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 
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7.10. W przypadku istotnych zmian w materiałach przetargowych stanowiących efekt, 
którejkolwiek z indywidualnych wizji lokalnych, wszystkie udzielone wyjaśnienia, 
uzupełnienia i zmiany do SIWZ, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Zamawiającego www.pecciechanow.pl. 
oraz przesłane Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ. 

7.11. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści 
załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca 
spełnia wyżej wymienione warunki a jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia 
wykonanie zamówienia. W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku 
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jalde zobowiązany jest dostarczyć wykonawca w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

8.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca składa następujące dokumenty: 
8.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1, 

zgodnie z Załączniłdem Nr 4 do SIWZ, 
8.1.2. sporządzony zgodnie z Załącznikami Nr 5A, 5B , 5C, 5D, do SIWZ wykaz 

robót, o których mowa w punkcie 7.2. 
8.1.3. referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w punkcie 7.2.1 SIWZ 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone z podaniem rodzaju robót, daty i miejsca wykonania, a w odniesieniu do 
robót, o których mowa w punkcie 7.2.2 SIWZ także ich wartości, 

8.1.4. referencje potwierdzające, że usługi o których mowa w punkcie 7.2.3. zostały 
wykonane należycie z podaniem rodzaju, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, 

8.1.5. oświadczenie producenta silnika lub Wykonawcy, że oferowany i dostarczony 
agregat kogeneracyjny, jest w całości wykonany u producenta lub przez 
autoryzowanego przedstawiciela producenta silnika, 

8.1.6. oświadczenie producenta silnika lub Wykonawcy, że oferowany silnik zastosowany 
w układzie kogeneracyj nym, jest w pełni przystosowany do pracy ciągłej na 
paliwie jakim jest gaz ziemny typu E( GZ-50), 

8.1.7. oświadczenie, że Wykonawca zastosuje agregat kogeneracyjny o sprawności 
elektrycznej, przy określonej w ofercie znamionowej mocy elektrycznej > 42 % i 
sprawności całkowitej > 86 %. 

8.1.8. oświadczenie wykonawcy, że udziela Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej 
gwarancji na roboty budowlane, 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie inne 
wykonane roboty i dostarczone urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy (za wyjątkiem agregatu kogeneracyjnego, gdzie okres 
gwarancji wynosi 16 000 godzin pracy agregatu, nie krócej jednak niż 24 miesiące 
od odbioru końcowego - potwierdzonego podpisaniem przez strony protokołu 
końcowego. 

8.1.9. oświadczenie, że w okresie gwarancji czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia 
niesprawności pisemnie, mailem lub faxem nie przekroczy 24 h w okresie 
gwarancji. 

8.1.10. Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu magazynu części zamiennych 
do agregatu, który oferuje. 
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8.1.11. Wykonawca przeprowadzi rozruch kompletnej instalacji i zapewni utrzymanie 
wartości gwarantowanych określonych w SIWZ i załącznikach oraz innych 
parametrów pracy wskazanych w D T R urządzeń. 

8.1.12. Wykonawca oświadczy, że wykonuje co najmniej pięciu usług, polegających na 
prowadzeniu stałej obsługi serwisowej zespołów kogeneracyjnych zasilanych 
paliwem gazowym. 

8.1.13. Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami posiadającymi certyfikat producenta 
dot. napraw, przeglądów silników i agregatów prądotwórczych produkcji której 
oferują. 

8.1.14. Wykonawca oświadczy, że w okresie ostatnich pięciu lat uzyskał w imieniu 
inwestora, przynajmniej 2 pozwolenia na budowę na wytwarzanie energii 
elektrycznej w zespole kogeneracyj nym, 

8.1.15. pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że zastosuje agregat kogeneracyjny fabryczne 
nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy i nie 
będący rozwiązaniem prototypowym, 

8.1.16. sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia 
szczegółowo określone w punkcie 7.3 i doświadczenie oraz informację o podstawie 
do dysponowania tymi osobami, 

8.1.17. informację banku (lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), w 
którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą 
niż 15 000 000 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

8.1.18. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku iimy dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co 
najmniej 15 000 000 PLN. 

8.1.19. wykaz części zamiennych i szybko zużywających się oraz materiałów 
eksploatacyjnych do serwisowanych agregatów kogeneracyjnych, wraz ze 
wskazaniem zamietmików dostępnych na rynku z określeniem ich wymagań 
jakościowych, 

8.1.20. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć opis (w języku 
polskim) urządzeń tecłmicznych przewidzianych do zainstalowania w 
elektrociepłowni (DTR) , a w szczególności silnika gazowego i generatora, 
potwierdzające wymagania zawarte w pkt 1 Programu Funkcjonalno -
Użytkowego - Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

8.1.21. Wykonawca powinien dostarczyć oświadczenie potwierdzające, że pracownicy 
realizujący przedmiot zamówienia są zatrudnieni na umowę o pracę. 

8.1.22. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom - Załącznik Nr 8 do 
SIWZ; 

8.1.23. Szczegółowy plan przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych - Załącznik Nr 
12 do SIWZ 

8.1.24. Warunki gwarancji podstawowych urządzeń - Załącznik Nr 13 do SIWZ wraz z 
dołączonym opisem szczegółowych warunków gwarancji tych urządzeń. 

8.1.25. Warunki i wymagania co do uzyskania parametrów nominalnych mocy elektrycznej 
i sprawności silnika gazowego; 

8.1.26. Warunld osiągnięcia gotowości pracy silników gazowych co najmniej 8 000 godzin 
rocznie, 

8.1.27. Wstępna umowa konsorcjum / inny dokument regulujący współpracę podmiotów 
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wspólnie ubiegających się o zamówienie; 
8.1.28. Opis w języku polskim urządzeń technicznych przewidzianych do zainstalowania w 

elektrociepłowni (DTR), a w szczególności - silnika gazowego oraz generatora 
potwierdzający wymagania zawarte w pkt. 1 Programu Funkcjonalno -
Użytkowego; 

8.1.29. Odpis z K R S 
8.1.30. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
8.1.31. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
8.1.32. Dowód wniesienia wadium 

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie zobowiązany jest dostarczyć 
Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust.l ustawy 
Wykonawca winien złożyć: 
9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści 

odpowiadającej Załącznikowi Nr 7 do SIWZ), 
9.2.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, (w przypadku spółki cywilnej - wszystkich 
przedsiębiorców będących wspólnikami) 

9.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrz5mianie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

9.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

9.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (dotyczy wszystkich członków zarządu oraz wszystkich 
prokurentów), 

9.3. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie, 9.2 muszą 
być złożone przez każdego wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcę. 

9.4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.l ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że 
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

9.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2 lit. 
9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 oraz 9.2.6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

9.5. Lnie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

9.5.2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

9.5.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 9.2.ppkt.. 9. 2.5 
składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
ustawy. 

9.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument ten winien być wystawiony: 

a) dla dokumentów wymienionych w punkcie 9.5.1 nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

b) dla dokumentów wymienionych w punkcie 9.5.2 nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

c) dla dokumentów wymienionych w punkcie 9.5.3 nie wcześniej niż 6 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

d) dla dokumentów wymienionych w punkcie 9. 6.- nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

9.8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

10. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o 
sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów 

10.1. Wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim. 
10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynęła do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

10.3. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej 
www.pecciechanow.pl, w miejscu publikacji SIWZ - bez ujawniania źródła zapytania. 

10.4. Przed ostatecznym terminem składania ofert. Zamawiający może w 
uzasadnionych przypadkach zmodyfikować SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
i zamieści na własnej stronie internetowej. 

10.5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 
Wykonawców, którym doręczono SIWZ. 

10.6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami będą przekazywane pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

10.7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 
wątpliwości, dotyczących treści SIWZ. Informacje o terminie zebrania Zamawiający 
zamieści na swojej stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ. 

10.8. Każda wprowadzona modyfikacja staje się częścią SIWZ. 
10.9. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 
Ciechanów 
z dopiskiem: „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. 
poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 
wysokosprawnej kogeneracji" 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie przetargu i udzielania 
wszelkich informacji: 

Piotr Rogoziński - Koordynator Projektu, Kierownik Działu Ochrony Środowiska tel. 661 468 
721, 

e-mail: p.rogozinski@pecciechanow.pl 
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Andrzej Skarżyński - Kierownik Działu Elektroenergetyki tel. 661 469 347, 
e-mail: a.skarzvnski(a),pecciechanow.pl 

Wiesław Dubiel - Dyrektor Pionu Produkcji i Techniki tel. 661 468 649, 
e-mail: w.dubieł(a).pecciechanow.pl 

Marian Siuta - Kierownik Działu Produkcji tel. 661 468 410, 
e-mai: m.siuta@pecciechanow.pł 

Grzegorz Dąbrowski - Specjalista Działu logistyki tel. 661 434 244, 
e-mail: g.dabrowski@pecciechanow.pl 

Andrzej Lewandowski - Specjalista bhp, ppoż i o.c, tel. 601 452 695, 
e-mail: a.lewandowski(a),pecciechanow.pl 

12. Wymagania dotyczące wadium 
12.1. Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczaną Ofertę, poprzez wniesienie wadium przed 

upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którzy nie zabezpieczyli oferty wadium, 
będą wykluczeni z postępowania i ich oferty, zostaną odrzucone. 

12.2. Wadium należy wnieść w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) -
przed upływem terminu składania ofert. 

12.3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, określony przez Zamawiającego w pkt. 
13.1 

12.4. W zależności od woli Wykonawcy wadium, może być wnoszone w następujących 
formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U . z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.). 

12.5. Wadium pieniężne, należy wnieść na rachunek Zamawiającego nr: 
70 1240 5282 1111 0000 4894 4430 

12.6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, należy złożyć w oryginale wraz ze 
składaną ofertą. 

12.7. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie 
do dnia 23.09.2019 r., zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. 

12.8. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
12.9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w jednej z podanych form 

zostanie wykluczony z postępowania. 
12.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zakończeniu 

postępowania przetargowego, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 
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12.11. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

12.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia i złożeniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

12.15. Poręczenia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez 
podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą zawierać nieodwołalne i 
bezwarunkowe zobowiązanie Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w 
ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

13. Termin związania ofertą 
13.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych 
13.2. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu związania ofertą 

14. Opis przygotowania ofert 
14.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość 

stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy, o treści odpowiadającej Załącznili^owi 
Nr 1 do SIWZ. 

14.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia. Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 

14.5. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ i załącznikach. 
14.6. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 
14.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
14.8. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. 
14.9. Strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane. 
14.10. Strony oferty wraz z załącznikami winny być parafowane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy i ostemplowane pieczątką imienną. 
14.11. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w 

czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do 
podpisywania oferty. 
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14.12. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem 
do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej 
cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez 
osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do 
oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

14.13. Wszystkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie 
oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
(opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem") przez Wykonawcę. Wymagane 
specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

14.14. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te 
należy umieścić wewnątrz oferty w oddzielnej kopercie opisanej: „Informacje będące 
tajemnicą przedsiębiorstwa" oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W irmym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą 
uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem 
z protokołem postępowania. 

14.15. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające 
przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ. 

14.16. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w 
niniejszej SIWZ. 

14.17. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu 
zaadresowanym na adres: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. 
ul. Tysiąclecia 18 
06-400 Ciechanów 
z dopiskiem: „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciecłianowie sp. z o.o. poprzez 
budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej 
kogeneracji" 
Nie otwierać przed dniem 23.09.2019r. godz. 13:15 
Nazwa i adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) 

14.18 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed terminem składania 
ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

14.19 Zmiany do oferty, należy umieścić w oddzielnej i nienaruszonej kopercie z napisem 
„Zmiana". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer 
telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

14.20 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 
terminu składania ofert. 

14.21 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone 
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za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
14.22 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie, 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

15. Miejsce i termin składania ofert 

15.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 18. 

15.2. Termin składania ofert do dnia 23.09.2019r. o godz. 13:00. 
15.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę uznaną za „spóźnioną" po upływie terminu bez jej otwierania. 
15.4. Komisyjne, jawne otwarcie ofert, nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 18 w dniu 23.09.2019 r. o 
godz. 13:15. 

15.5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, ogłaszając zmianę zgodnie z pkt. 
10.5. W tym przypadku, wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, 
uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do 
nowego terminu składania ofert. 

15.6. Oferty wycofane przez Wykonawców, przed ich otwarciem oraz oferty złożone po 
terminie nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 

15.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.8. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 
a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta została otwarta, 
b) informacje dotyczące ceny i sprawności i kosztów serwisu. 

Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert. Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informację o których mowa powyżej. 

15.9. Zamawiający sporządzi protokół postępowania. Protokół postępowania o udzielenie 
zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. 

15.10. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśniania, opinie biegłych, 
oświadczenia, oceny, porównywania ofert, informacje składane przez Wykonawcę itp. 
dokumenty stanowiące załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, 
nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnienia postępowania. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępnione. 

15.11. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania. 

15.12. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

15.13. Wezwanie do wyjaśnień oraz odpowiedź mogą być przekazywane zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w pkt. 10 (drogą elektroniczną) - za potwierdzeniem faktu ich odbioru. 
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16. Sposób obliczania ceny 
16.1. Zamawiający zawrze z jednym Wykonawcą dwie umowy obejmujące łącznie całość 

przedmiotu zamówienia: umowę o roboty budowlane, wykonania projektów i nadzór 
autorski, oraz umowę na usługę serwisową. 

16.2. Na wykonanie zamówienia Wykonawca w przedstawionej ofercie określi ceny 
ryczałtowe: cenę łączną realizacji inwestycji oraz cenę usług serwisowych. Cena 
ofertowa realizacji inwestycji i usług serwisowych wiima zostać podana przez 
Wykonawcę w całości w walucie polskiej, 

16.3. Cena oferty musi obej mować: 
- wszelkie koszty, które winien ponieść Wykonawca, w celu zapewnienia prawidłowego i 
terminowego zaprojektowania i wykonania elektrociepłowni, 
- wszelkie koszty, które winien ponieść Wykonawca w celu zapewnienia w okresie 
serwisowania układów kogeneracyjnych umożliwiających ich prace zgodnie z umową 
serwisową. 

16.4. Zaoferowana cena budowy elektrociepłowni winna być ceną jednoznaczną i stałą dla 
całego okresu realizacji budowy. 

16.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym 
w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, zgodnie z SIWZ, obowiązującymi 
przepisami prawa, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, z 
uwzględnieniem opłat celnych. 

16.6. Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń 
oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji. Wykonawca nie będzie mógł 
zażądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i irmych świadczeń. 

16.7. Za ustalenie ilości robót i iimych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

16.8. W ofercie należy podać wartość ceny ofertowej netto i brutto w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.9. Podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym roczna cena usług serwisowych 
winna być ceną jednoznaczną i stałą dla całego okresu ich realizacji. 

16.11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia usług. Wykonawca w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczyć jako V A T należny. 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i ich 
waga. 

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji przetargowej. 

17.2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria, i ich 
znaczenie: 
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CENA - cena ofertowa inwestycji brutto (z V A T ) - tj. za zaprojektowanie i wybudowanie 
elektrociepłowni: 70 - wartość punktowa 

SERWIS - cena ofertowa serwisu brutto (z V A T ) tj. w okresie gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym: 20 - wartość punktowa 

SPRAWNOŚĆ - sprawność układu kogeneracyjnego to jest sumaryczna sprawność elektryczna 
i cieplna agregatu: 10 - wartość punktowa 

17.3. Punkty za ocenę spełnienia kryterium „CENA, SERWIS, SPRAWNOŚĆ" zostaną 
przyznane zgodnie z poniższymi wzorami: 

Kryterium CENA* maksymalnie 70 pkt. 
P=(Pn / Pof.b. X 70) = ilość punktów 
gdzie: 
Pn - najniższa cena brutto z V A T spośród ofert nieodrzuconych, 
Pof.b. - cena brutto z V A T ocenianej oferty nieodrzuconej, 
70 - wskaźnik stały, 
*oznacza kwotę umowną za wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj" 

Kryterium SERWIS (w okresie do 80 000 h) maksymalnie 20 pkt. 
S=(Sn / Sof.b. X 20) = ilość punktów 
gdzie: 
Sn - cena brutto z V A T najtańszej oferty serwisu spośród ofert nieodrzuconych, 
Sof.b.- cena brutto z V A T ocenianej oferty serwisu 
20- wskaźnik stały 

Kryterium SPRAWNOŚĆ maksymalnie 10 pkt. za sprawność całkowitą > 86 Vo 
r|=(riof.b. / r|n X 10) = ilość punktów 
gdzie: 
riof.b.- sprawność gwarantowana w ocenianej ofercie 
r|n -sprawność maksymalna gwarantowana w ofertach spośród (ofert nieodrzuconych), 
10-wskaźnik stały 

17.4. Oferty zostaną sklasyfikowane od najniższej do najwyższej wartości punktowej. 
17.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży kompletną ofertę, spełni 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

17.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym będącym 
sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: 

SUMA P K T = P (CENA) + P (SERWIS) + P (SPRAWNOŚĆ)= maksymalnie 100 pkt. 
gdzie: 
P (CENA) - oznacza liczbę punktów przyznanych za spełnienie kryterium 
CENA CAŁKOWITA I N W E S T Y C J I 
P (SERWIS) - oznacza liczbę punktów przyznanych za spełnienie kryterium 
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SERWIS W O K R E S I E GWARANCJI + REMONTY CZĘŚCIOWE I REMONT K A P T A L N Y 
P (SPRAWNOŚĆ) - oznacza liczbę punktów przyznanych za spełnienie kryterium 
SPRAWNOŚĆ 

17.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawiają taki sam bilans punktowy, Zamawiający do realizacji zadania wybierze 
ofertę z niższą ceną ofertową (ceną łączną realizacji inwestycji i usług serwisowych). 

18. Oferty częściowe 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

19. Umowa ramowa 
Zamawiaj ący nie przewiduj e możliwości zawarcia umowy ramowej. 

20. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

21. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Informacje dotyczące wałut obcycłi 
22.1. Cena ofertowa realizacji inwestycji winna zostać podana przez Wykonawcę w całości w 

walucie polskiej. 
22.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 

23. Aulicja ełełctroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

24. Zwrot liosztów udziału w postępowaniu 
24.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 
24.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

25. Informacje o formałnościacłi, Jałcie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
cełu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

25.1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego tj. wyborze oferty 
najkorzystniejszej Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
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c) wykonawcach, którzy zostaU wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) terminie, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia. 

Informacja określona w podpunkcie „a)", zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

25.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży kompletną ofertę spełniającą 
wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ i którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej zgodnej z przyjętymi krj^eriami ocenie 
punktowej (z uwzględnieniem zapisów punktu 17.7). Warunki umów zawarte zostały w 
Załączniku Nr 9 i 10 do SIWZ. 

25.3. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu: 
a) w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. 

konsorcja), umowę regulującą konsorcjum lub inny dokument regulujący ich 
współpracę, 

b) w przypadku powierzenia realizacji części robót budowlanych podwykonawcom 
(zakres określony w Załączniku Nr 8 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia projektów umów, regulujących ich współpracę, 

c) w przypadku zmiany osób ujętych w wykazie, o którym mowa w 
Załączniku Nr 6 do SIWZ dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 
nieujętych w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

d) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
e) oświadczenie producenta silnika gazowego o możliwości dostawy silnika, 

spełniającego parametry określone w Załączniku Nr 3 do SIWZ, w czasie 
umożliwiającym terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

25.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie wybranego 
Wykonawcę. 

25.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powirmy posiadać dokumenty 
potwierdzające ich tożsamość i umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

25.6. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie elektrociepłowni w terminie nie krótszym niż 
10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. 

25.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym, jeżeli w postępowaniu zostanie 
złożona tylko jedna oferta. 

25.8. Zamawiający zawrze umowę serwisową niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego wykonania elektrociepłowni. 

25.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego przeprowadzania 
czynności badania i oceny tych ofert. 

25.10. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o: 
a) zmianie siedziby firmy, 
b) zmianie nazwy firmy. 
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c) ogłoszeniu upadłości, 
d) otwarciu likwidacji firmy, 
e) zawieszeniu działalności, 
f) zmianie osób reprezentuj ącycłi. 

26. Zabezpieczenie należytego wykonania umów o roboty budowlane, wykonanie 
projektów i nadzór autorski oraz serwisów. 

26.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy 
na zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto za zaprojektowanie i 
wybudowanie elektrociepłowni. 

26.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) gwarancjach bankowych, 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.ób ust 5 pkt.2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U . z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi 
zmianami). 

26.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego wskazany przed podpisaniem umowy. 

26.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet wnoszonego zabezpieczenia. 

26.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie. 26.1 w następujący 
sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania go, przez Zamawiającego, za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia po zakończeniu okresu rękojmi na roboty budowlane 
(60 miesięcy), 

26.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. 

26.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej podlega 
zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z prowadzenia rachunku bankowego oraz po 
potrąceniu prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

26.8. Poręczenia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, 
o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą zawierać nieodwołalne i 
bezwarunkowe zobowiązanie Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na 
pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Projekt takiego zabezpieczenia należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
nie później, niż na 3 dni robocze przed datą podpisania umowy. 
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27. Projekty umów 
27.1. Projekty umów: „Umowy o roboty budowlane, wykonanie projektów i nadzór autorski" i 

„Umowy serwisowej"- zawarte zostały w Załączniku Nr 9 i Załączniku Nr 10 do SIWZ. 
27.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do 

treści złożonej w postępowaniu ofert, w przypadku: 
a) opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia 

umownego terminu realizacji umowy, 
b) odstąpienia od realizacji części robót i związanego z tym zmniejszenia 

wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego, 
c) zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę 

oraz osób kierujących robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 
d) zaistnienia niezależnych okoliczności, których wystąpienia strony umowy nie były 

w stanie przewidzieć tj. wystąpienia tzw. „siły wyższej", 
e) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 
f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiana stawki 
podatku V A T , 

g) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi 
spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać podwykonawca pierwotny), 

h) uzupełnienia i zmiany załączników do umów stanowiących Załącznild Nr 9 i 10 
do SIWZ. 

27.3. Zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej w postępowaniu 
oferty mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

27.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o 
tych okolicznościach. 

28. Unieważnienie postępowania 
28.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od Wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu, 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

28.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy 
cena najkorzystniejszej oferty tj. łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zabudżetował na sfinansowanie całości 
zamówienia. 
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29. Odrzucenie oferty 
29.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

30. Srodld ochrony prawnej 
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy przysługują środki ocłirony prawnej określone w dziale V I ustawy 
„Środki ochrony prawnej". 

31. Postanowienia końcowe 
31.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
31.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji i załącznikach przeznaczone 

są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
31.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji etapu wykonawczego o 

którym mowa w pkt 4.1.2 i 4.1.3 w przypadku: nie uzyskania wsparcia wytwarzania 
energii elektrycznej w ramach aukcji ogłaszanych przez Prezesa U R E oraz w przypadku 
nie uzyskania finansowania, zwrotnego i bezzwrotnego, w tym brak podpisanej umowy w 
ramach poddziałania 1.6.1, ogłoszonego przez NFOŚiGW. Decyzja o przystąpieniu do 
etapu wykonawczego do dnia 31.12.2020 r. 

32. Załączniki do SIWZ: 

Załącznik Nr 1 -
Załącznik Nr 2 -
Załącznik Nr 3 -
Załącznik Nr 4 -
Załącznik Nr 5 A -

Formularz ofertowy 
Pełnomocnictwo (wzór) 
Program Funkcjonalno - Użytkowy 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w opcji „pod klucz" zgodnie z 
pkt .7.2.1 SIWZ 
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Załącznik Nr 5 B 

Załącznik Nr 5 C 

Załącznik Nr 5 D 
Załącznik Nr 6 -
Załącznik Nr 7 -
Załącznik Nr 8 -

Załącznik Nr 9 -
Załącznik Nr 1 0 -
Załącznik Nr 11 -
Załącznik Nr 12 -

Załącznik Nr 13 -
Załącznik Nr 1 4 -

Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych zgodnie z punktem 7.2.2. 
SIWZ 
Oświadczenie potwierdzającą zakres usług serwisowych wymieniony w 
pkt 7.2.4 SIWZ i wykaz wykonywanych usług serwisowych 
Wykaz pozwoleń na budowę zgodnie z pkt. 7.2.5 SIWZ 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą 
podwykonawców 
Wzór umowy o roboty budowlane, wykonanie projektów i nadzór autorski 
Wzór umowy serwisowej. 
Zobowiązanie 
Szczegółowy plan przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych z 
kosztami 
Warunki gwarancji podstawowych urządzeń 
Specyfikacja i dane techniczne agregatu kogeneracyjnego 
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