
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Ciechanowie 

Spółka z o.o. 
ul. Tysiąclecia 18 

06-400 Ciechanów 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej SIWZ 

Zamówienie sektorowe o wartości nieprzekraczającej 443 000 euro. 

Przedmiot zamówienia: 

„Wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i CTynności 
pogwarancyjnych w tym remontów pośrednich /completnej 
elektrociepłowni w okresie po 2 roku eksploatacji na okres 
kolejnych 3 lat t/: do przebiegu do 40000mth'\ 

Ciechanów, dnia 9 stycznia 2020r. 

Zatwierdzam 

Telefon (23)672-33-58 Fax (23) 672-21-60 
e-maiJ: pec@pecciechanow.pl. biuro@pecciechanow.pl 
www.pecciechanow.p] 
NIP 566-000-52-65 
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł 
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I . 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@peccieclianow.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 
10 710 770,00 P L N 

NIP 566-000-52-65 REGON 130 116 147 

I I . Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

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

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

3. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U . z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp" 

I I I . Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i czynności pogwarancyjnych w tym remontów 
pośrednich kompletnej elektrociepłowni w okresie po 2 roku eksploatacji na okres kolejnych 3 
lat tj: do przebiegu do 40000mth 

IV. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

Oznaczenie kodów CPV mających zastosowanie w zamówieniu: 
31120000-3 -generatory, 
42111000-0 - silniki, 

50532300-6 - naprawy i konserwacje generatory 

V. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i czynności pogwarancyjnych w tym remontów 

pośrednich kompletnej elektrociepłowni w okresie po 2 roku eksploatacji na okres 

kolejnych 3 lat tj: do przebiegu do 40000mth - składającego się z zespołu kogeneracyjnego 

w zabudowie kontenerowej o następującej charakterystyce: 

-Typ zespołu: H E - K E C -530/648-MG530-GZ nr. Seryjny HE-MG530/648/938/137901 producent 

Horus Energia 

-Dane silnika i prądnicy; 

Producent silnika MAN typ: E3262LE202 Nr seryjny 812476080944763 

Producent prądnicy Marelli Generators typ:MJB355MB4-B2 nr. Seryjny ME15789 

wykonanie u oraz systemów i instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

elektrociepłowni. 
2 

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. SIWZ - znak sprawy: 01/2020 

mailto:pec@peccieclianow.pl
http://www.pecciechanow.pl


-Parametry nominalne 

Moc czynna zespołu 530kWe 

Moc czynna generatora 640kWe 

Moc ciepłownicza 648kWt dla 530kWe 

Pozostałe dane techniczne zostały zawarte w Załączniku Nr 8 do SIWZ wyciąg z D T R 

elektrociepłowni. 

b) wykonanie serwisu pozostałych systemów i instalacji niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania elektrociepłowni. 

c) naprawy serwisowe przekraczające zakres czynności serwisowych ujętych w planie 

serwisowym 

2. Warunki wykonania usługi serwisu pogwarancyjnego: 

a) Wykonawca przedstawi Plan czynności serwisowych zawierający zakres rzeczowy prac 

serwisowych które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów 

kogeneracyjnycli płanie prac serwisowych, niezbędnych do wykonania dla zapewnienia 

ciągłości pracy serwisowanych urządzeń, z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania i kosztu 

b) Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy, do utrzymania gwarantowanej 

dyspozycyjności (rozumianej jako ilość godzin pracy i gotowości do pracy) na poziomie nie 

mniejszym niż 8000 godzin/rok kompletnej elektrociepłowni. 

c) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać, co najmniej te czynności serwisowe, które zostały 

ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów kogeneracyjnych planie prac serwisowych -

załącznik Nr 2 do SIWZ. 

d) Zamawiający wymaga również opisu organizacji służb serwisowych Wykonawcy i logistyki 

dostawy części zamiennych. Opis stanowić będzie integralny załącznik oferty; 

e) Wykonawca zapewni dostawę, na własny koszt, wszystkich materiałów eksploatacyjnych, 

części zużywających się i części zamiennych na poziomie gwarantującym realizację czynności 

serwisowych i napraw w wymaganych terminach dla zapewnienia odpowiedniej dyspozycyjności 

i ciągłości pracy urządzeń, ale dopuszcza zastosowanie materiałów eksploatacyjnych, części 

eksploatacyjnych zużywających się i części zamiennych dostarczonych przez Zamawiającego, po 

uprzednim uzgodnieniu i pod warunkiem, że znajdują się one na liście zamienników 

zaakceptowanej przez producenta; 

f) Wykonawca przedstawi listę części zużywających się - eksploatacyjnych i części zamiennych 

odpowiedniej jakości i zgodnych z wymaganiami producenta agregatu kogeneracyjnego 

3. Wykonawca powinien spełniać następujące warunki: 

a) posiada autoryzację producenta agregatu kogeneracyjnego tj. silnika i prądnicy na wykonywanie 

czynności serwisowych i dysponuje całodobowym dyżurem pracowników serwisu oraz ciągłym 

monitoringiem pracy agregatu kogeneracyjnego z opcją dostępu online umożliwiającym diagnozę 

i usuwanie błędów oraz dysfunkcji sterowania; 

b) dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, a także wykwalifikowanymi pracownikami i 

3 
P E C w Ciechanowie Sp. z o.o. SIWZ - znak sprawy: 01/2020 



odpowiednimi środkami teclinicznymi do realizacji serwisu w sposób gwarantujący spełnienie 

wymagań producenta w tym zakresie; 

c) wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowych agregatów kogeneracyjnych 

powinien wynieść nie więcej niż 12 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego, faksem 

lub e-mailem, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego; wymaga się, aby serwis 

Wykonawcy dysponował podstawowymi częściami zamiennymi i szybkozużywąjącymi zgodnie 

z przedstawioną listą Załącznik Nr 2 do SIWZ 

d) wymagany czas usunięcia usterki, nie wymagającej wymiany podzespołu, urządzenia, nie 

stanowiącego części zamiennej, powinien wynieść nie więcej niż 24 godziny od powiadomienia 

telefonicznego, faksem lub e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego; 

e) do realizacji czynności serwisowych użyje narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, części 

zużywających się - eksploatacyjnych i części zamiennych odpowiedniej jakości i zgodnych z 

wymaganiami producenta agregatów kogeneracyjnych; 

4. Serwis pogwarancyjny powinien obejmować następujące koszty: 

a) koszt obsługi serwisowej z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją usług 

tj. koszty dojazdu, zakwaterowania, diet służbowych, wykorzystania sprzętu pomiarowego itp. 

b) koszty związane z robocizną, materiałami i wymianą części zużywających się -

eksploatacyjnych, a w szczególności koszt wymiany filtrów, świec i głowic, niezbędnych do 

wykonania wszelkich planowanych przeglądów, konserwacji i remontów (w tym przeglądów) 

na przestrzeni okresu serwisu, 

c) koszty dostawy oleju smarnego, przewidzianego do uzupełnienia oraz do wymiany zgodnie z 

planem prac serwisowych, 

d) koszty utylizacji zużytych materiałów i części, wszelkie nie wymienione powyżej, a 

wymagane czynności oraz materiały niezbędne do utrzymania dyspozycyjności 

gwarantowanej przez Wykonawcę, które winny być ujęte w cenie zawartej w usłudze 

serwisowej. 

5. Czynności serwisowe wykraczające poza zakres czynności opisanych w Załączniku Nr 2. 

Wszystkie czynności naprawcze wykraczające zakresem opisanym w planie serwisowym 

Załączniku Nr 2. będą wykonywane na podstawie protokołu w którym zostaną opisane czynności 

naprawcze oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysie na wykonane naprawy. 

Zamawiający wymaga podania parametrów do kosztorysowania (Załącznik Nr ...do oferty) 

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Wariant 1 

Pełen zakres czynności serwisowych o których mowa w załączniku nr 2 
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Wariant 2 

Pełen zaltres czynności serwisowycłi o którycli mowa w załączniku nr 2 z wyłączeniem prac i 
materiałów związanycli z wymianą świec i oleju silnikowego (prace wykonane przez PEC 
Ciechanów Sp. z o.o.) 

V I I . Terminy wykonania przedmiotu zamówienia. 

Terminy realizacji zadania 

1) Począwszy od 28.02.2020r 

V I I I . Warunki udziału w postępowaniu. 

1. Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie są: 

1) Spełnianie wymogów określonych w Załącznikacłi nr 3,4, 5 do SIWZ; 
2) Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac lub czynności, których 

obowiązek posiadania nakładają ustawy. 

3) Wykonawca wyłiaże, że w okresie ostatnicłi 5 lat przed upływem terminu sldadania 
ofert, a jeżełi okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prowadził 
serwis przynajmniej dwócłi instalacji zbudowanycli w oparciu o zespół kogeneracyjny 
na bazie silnika Mana o mocy >= 200kWe. Oferent przedstawi referencje dotyczące 
prowadzenia serwisu instalacji o których mowa powyżej. (Załącznik Nr 5) 

4) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje zespołem pracowników, którzy 
będą wykonywać zamówienie, posiadającymi uprawnienia do zrealizowania zamówienia. 

5) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. 

2. Warunki wymienione w pkt V I I I . l . zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży 
dokumenty, o których mowa w punkcie I X niniejszej SIWZ. 

I X . Zawartość oferty. 

1. Pojęcie „oferta" oznacza wypełniony fomiularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami, które stanowią dokumenty, informacje, wymienione w 
niniejszym rozdziale. 

2. Oferta winna zawierać: 
1) Wypełniony i podpisany fonnularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załączniki Nr 1 

do SIWZ, 

2) Wypełnione treścią załączone Załączniki Nr 3,4,5 do SIWZ. 

3) Certyfikaty, zezwolenia lub licencje, jeśli Wykonawca jest zobowiązany do ich posiadania 
dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 
5) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

7) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 500 000 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego 
w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby upoważnione do dokonywania 
czynności prawnych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
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X. Informacje na temat możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z ich wykazem lub potwierdzenia, iż 
zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców. 

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców pod warunkiem, że posiadać będą 
odpowiednie kwalifikacje do realizacji powierzonego im zakresu robót. 

5. Do oferty należy dołączyć informacje o ich kwalifikacjach i umiejętności niezbędnych do 
wykonania Zamówienia. 

6. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 
ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 
jego własnych pracowników. 

X I . Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną 
korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski oraz 
infonnacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję 
związaną z niniejszym postępowaniem Wykonawca kieruje do siedziby Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ciechanowie: 

> pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ciechanowie, 
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, 

> faxem pod numer: (23) 672 21 60 z pisemnym potwierdzeniem, 
> pocztą elektroniczną na adres: pec(a),pecciechanow.pl z pisemnym potwierdzeniem. 

X I I . Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami. 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

W sprawach technicznych dotyczących ciepłowni centralnej: 
Kierownik Działu Produkcji Ciepła - mgr inż. Marian Siuta 
tel. 661 468 410, w godz. 8°° do H " " w dni robocze. 

W sprawach dotyczących instalacji A K P i A : - Główny Automatyk - mgr inż. Wiesław Dubiel 
tel. 661 468 649, w godz. 8"° do 14°° w dni robocze. 

W sprawach dotyczących instalacji elektroenergetycznych: 
Kierownik Działu Elektroenergetycznego - mgr inż. Jerzy Więckowski 
tel. 661 467 865, w godz. 8°" do 14°" w dni robocze. 

W sprawach formalnych: 
Specjalista ds. przetargów i zakupów - Grzegorz Dąbrowski 
tel. 661 434 244, w godz. 8°°do 14°° w dni robocze. 

Xin. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego. 

1. 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. 
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2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na własnej stronie 
internetowej, o której mowa w pkt II.2. 

3. W szczególnie uzasadnionycłi przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację, 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i będzie 
ona dla nich wiążąca. 

4. Zamawiający może przedhiżyć temiin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu 
tenninu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym 
doręczono SIWZ. 

XIV. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. 

2. Bieg tenninu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tenninu związania ofertą 
0 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Pojęcie „oferta" zdefiniowano w pkt. I X . 1. SIWZ. 

2. Wykonawca przedstawi jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana przy pomocy komputera, 
maszyny do pisania, bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wypełniony fonnularz oferty winien być opieczętowany pieczęcią firmową Wykonawcy 
1 podpisany przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 

6. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych 
dokumentów załączonych do oferty. 

7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) 
podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

8. Wymagane informacje winny być przedstawione na formularzach zgodnych z wzorami 
stanowiącymi Załączniki do SIWZ oraz winny być opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy 
i podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 

9. Załączone dokumenty winny być przedstawione w fonnie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) 
Wykonawcy. 

10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść muszą być podpisane przez upoważnionego 
(nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane rosnąco kolejnymi liczbami 
całkowitymi począwszy od liczby 1, przy czym strona tytułowa oferty winna być stroną pierwszą. 

11. Wszystkie strony oferty muszą być trwale połączone. 

Oferta musi być umieszczona w dwóch trwale zamkniętych kopertach (paczkach). Obie koperty 
(paczki) winny być zaadresowane na Zamawiającego i opatrzone napisami „Oferta - Wykonanie 
projektu inwestycji p.n. „Wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i czynności pogwarancyjnych".. Nie 
otwierać przed dniem 30.01.2020r. godz. 13'̂ ". natomiast wewnętrzna koperta dodatkowo winna 
być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie nowej 
kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert, z napisem „Zmiana nr oferty na 
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Wykonanie projektu inwestycji p.n. „Wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i czynności 
pogwarancyjnych". Nie otwierać przed dniem 30.01.2020r. godz. 13̂ "̂. 

14. Wykonawca może wycofać złożoną uprzednio ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego 
ofertę, złożonego jak w trybie składania ofert, z napisem „Wycofanie oferty na „Wykonanie usługi 
serwisowej, przeglądów i czynności pogwarancyjnych". 

15. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

16. Zamawiający wymaga, by rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia były prowadzone 
wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

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

18. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

X V I . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2020r. do godz. 13"" w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020r. o godz. 13'̂  w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 

3. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

X V I I . Opis kryteriów oceny oferty. 

1. Przy ocenie ofert porównywane będą ceny brutto. 

Cena oferty-95 % 
Sposób dokonania oceny wg wzoru: Cena oferty = C n / C b x 95% 
gdzie: C n - cena najniższa, C b - cena badana. 

Referencje - 5 % 
Sposób dokonania oceny wg wzoru: Referencje = R b / R n x 5% 

gdzie: R b - ilość referencji w ofercie badanej, 
R n - najwyższa ilość referencji. 

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

X V I I I . Wadium. 

1. Ustala się wadium w wysokości 10 000 P L N (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które należy 
wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu na konto Zamawiającego Nr 70 1240 5282 1111 0000 4894 4430 
z adnotacją: „Wadium w sprawie Nr 01/2020". Za dzień wniesienia wadium uznaję się 
dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

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

3. Wadium w formach innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy złożyć w kasie 
Zamawiającego, a do oferty dołączyć kserokopie tych dokumentów. 

4. Nie wniesienie wadium spowoduje odrzucenie oferty. Wadium zostanie zwrócone w sposób 
określony w paragrafie 36 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o." 
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XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących fonnach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych; 
3) gwarancjach bankowych bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego 
Nr 70 1240 5282 1111 0000 4894 4430. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w punkcie 2. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

8. Pozostała kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia jest przeznaczona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady. 

9. Kwota, o której mowa w pkt 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
lub gwarancji za wady. 

XX. Pouczenie o środkach odwoławczych. 

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
wg Regulaminu udzielania zamówień sektorowych. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
wniesienia odwołania lub skargi. 

2. Wykonawca może wnieść skargę do Zamawiającego, jeżeli w wyniku naruszenia lub zaniechania 
postanowień w/w zasad naruszono jego interes prawny. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 5 
dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza oddalenie skargi. 

X X I . Istotne dla zamawiającego postanowienia, które Wykonawca zamieści w umowie 

Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

X X I I . Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziahi w postępowaniu. 

X X I I I . Postanowienia końcowe. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu zgodnie z § 29 „Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych". 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji zgodnie z § 10 ust. 7 
„Regulaminu udzielania zamówień sektorowych". 

3. Zasady udostępniania dokumentów: 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
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przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych 
zasad: 
> Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 
> Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 
> Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty; 
> Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów nieodpłatnie; 
> udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 

jego urzędowania. 

XXIV. Spis załączników. 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 - Plan przeglądów 
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie 
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie 
Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych prac serwisowych 
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 
Załącznik Nr 7 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Załącznik Nr 8 - Wyciąg z D T R elektrociepłowni 
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