
 

  

 

 

 

 

Zamówienie sektorowe o wartości nie przekraczającej 428  000 euro .  

 

 

 

S P E C Y F I K A C J A  

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A  

z w a n a  d a l e j  S W Z  
 

 
NA USŁUGI 

pod nazwą 

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja 

systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” 

 

 

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 

w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

Podziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach Osi Priorytetowej i Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki. 

Tytuł projektu: „Modernizacja systemu ciepłowniczego  PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę  

instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” 

umowa nr POIS.01.06.01-00-00076/19-00. 

 

 

Identyfikator postępowania to ( nr sprawy): 01/2021 

 

 

Ciechanów, dnia 15.01.2021 r. 

 

Zatwierdził: 

 

Prokurent Spółki                                               Prezes Zarządu 
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1. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 18 

06 – 400 Ciechanów 

tel. 23 672 33 58     e-mail: pec@pecciechanow.pl 

Wpisane do KRS Nr 0000134317 – Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; 

Kapitał zakładowy 10 710 770,00 zł. 

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

UWAGA ! 

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w 

szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem  poczty elektronicznej, adres: 

przetargi@pecciechanow.pl oraz mini Portalu UZP. 

Oferta, wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, muszą być sporządzane - pod rygorem 

nieważności - w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

wykorzystaniu mini Portalu UZP. i złożyć ofertę musi założyć konto na Platformie ePUAP.  

Po założeniu konta Wykonawca uzyska dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty które należy wykonać poprzez  mini Portal UZP. 

Szczegółowa instrukcja korzystania z  „mini Portalu UZP” dostępna jest pod adresem; 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-

miniPortal-ePUAP.pdf 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

Wartość szacunkowa zamówienia - poniżej kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2  

Prawa zamówień publicznych. 

Postępowanie jest zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych” 

obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o., a w 

postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r.,  poz. 2019).  

3. Informacje ogólne 

Przetarg zostanie przeprowadzony następująco: 

3.1. W pierwszym etapie nastąpi ocena formalnoprawna: 

3.1.1. oferenci złożą wszystkie określone w niniejszej SWZ dokumenty oraz ofertę 

cenową, 

3.1.2. zamawiający dokona otwarcia ofert z udziałem lub bez oferentów, 

3.1.3. 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, 

mailto:przetargi@pecciechanow.pl
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3.1.4. oferty zgodne z warunkami udziału w przetargu zostaną zakwalifikowane do II 

etapu postępowania, 

3.1.5. oferenci niespełniający warunków formalno-prawnych zostaną powiadomieni o 

wykluczeniu z postępowania, 

3.2. W drugim etapie  ocena wg kryteriów: 

3.2.1. o wyborze najkorzystniejszej oferty wg przyjętych kryteriów, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli kompletne oferty, 

3.2.2. o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę, 

3.2.3. warunki umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SWZ. 

3.3. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu: 

3.3.1. W przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), 

umowę lub inny dokument regulujący ich współpracę, 

3.3.2. W przypadku powierzenia realizacji części zadań podwykonawcom (zakres 

określony w Załączniku Nr 6 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia projektów umów regulujących ich współpracę, 

3.3.3. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

3.4. 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.  

3.5. Informacje uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje: 

3.5.1. zawarcia umowy ramowej, 

3.5.2. aukcji elektronicznej. 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja 

systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” dla której Zamawiający podpisał 

umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej 

kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, 

Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I, umowa nr 
POIS.01.06.01-00-00076/19-00. 

Inwestycja p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez 

budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” 

swym zakresem obejmuję realizację 3 zadań (numeracja zgodna z umową z NFOŚiGW) 

 

4.1. Zadanie 2.  

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) – układ 

będzie pracował w oparciu o kocioł parowy (25 bar, znamionowa produkcja pary ok. 15 t/h, moc 

cieplna paleniska 13,0 MW, moc cieplna 11,1 MW) opalany biomasą wraz z turbiną o mocy 

elektrycznej 1,1 MWel, sprzęgniętą trójfazowym generatorem synchronicznym. Zadanie będzie 

realizowane na działce o nr. ew. 90-84/5 w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 18 - teren 

istniejącej Ciepłowni. Projekt zakłada wprowadzenie ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

natomiast produkowana energia elektryczna będzie sprzedawana do OSD. W ramach zadania 

Przedsiębiorstwo uzyskało: 
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4.1.1. decyzję Pozwolenia na budowę nr 692/2019 z dnia 27.09.2019 r. dla inwestycji 

polegającej na budowie elektrociepłowni z kotłem parowym opalanym biomasą  

o mocy około 12 MW oraz turbiny parowej o mocy nominalnej ok. 0,8 MWe.  

W skład inwestycji wchodzi w szczególności: 

4.1.1.1. budowa budynku kotłowni z podajnikiem oraz układem podawania 

biomasy, opartego na ruchomej podłodze; 

4.1.1.2. budowa wiaty na biomasę; 

4.1.1.3. budowa zewnętrznego komina o wysokości 30 m, elektrofiltru, 

wentylatora spalin oraz miejsca na pojemniki popiołu; 

4.1.1.4. budowa fundamentu pod komin, elektrofiltr, wentylator spalin, pojemniki 

popiołu oraz pod system rurociągowy kanałów spalin; 

4.1.1.5. budowa otwartego placu składowania biomasy; 

4.1.1.6. przeniesienie zewnętrznego hydrantu ppoż; 

4.1.1.7. budowa punktu poboru wody z przeciwpożarowego zbiornika wodnego; 

4.1.1.8. przebudowa instalacji oświetlenia terenu; 

4.1.1.9. przebudowa instalacji elektroenergetycznej; 

4.1.1.10. przebudowa instalacji ciepłowniczej; 

4.1.1.11. utwardzenie terenu ruchu pieszego, kołowego oraz wewnętrzne drogi 

dojazdowe; 

4.1.1.12. budowa innych instalacji i obiektów towarzyszących; 

4.1.2. decyzję Pozwolenia na budowę nr 144/2020 z dnia 19.03.2020 r. dla inwestycji 

polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 20/04kV oraz 

innych instalacji i obiektów towarzyszących. 

 

4.2. Zadanie 3 

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe – budowa układu będzie  

polegała na montażu agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999 MWel i mocy 

cieplnej Ht+Lt 1,16 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG) w 

zabudowie kontenerowej. Instalacja zlokalizowana będzie na działce Nr. ewidencyjny 30-

1936/7, położonej w Ciechanowie. Projekt zakłada wprowadzenie ciepła do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, natomiast produkowana energia elektryczna będzie sprzedawana do OSD. W 

ramach zadania Przedsiębiorstwo uzyskało decyzję Pozwolenia na budowę nr 598/2020 z dnia 

15.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie obiektów technicznych o konstrukcji 

dźwiękochłonnej tj.: obiektu kontenerowego kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe, obiektu 

stacji transformatorowej oraz obiektów i instalacji towarzyszących. 

 

4.3. Zadanie 4  

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe - budowa układu  będzie  

polegała na montażu agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 1,998 MWel i mocy 

cieplnej Ht+Lt 2,22 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Projekt zakłada wprowadzenie 

ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast produkowana energia elektryczna będzie 

sprzedawana do OSD. Instalacja zlokalizowana będzie w Ciechanowie na terenie działki  nr.  

ewidencyjny  90-105/2. W ramach zadania Przedsiębiorstwo uzyskało decyzję Pozwolenia na 

budowę nr 230/2020 z dnia 11.05.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie obiektów 

technicznych o konstrukcji dźwiękochłonnej tj.: obiektu kontenerowego kogeneracji gazowej, 

obiektu stacji transformatorowej oraz obiektów i instalacji towarzyszących. 

 

Realizacja powyższych zadań pozwoli na osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego, a 

ponadto wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska i podniesienie 

efektywności energetycznej. 
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOTYCZY PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA 

KONTRAKTU/WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W IMIENIU 

ZAMAWIAJĄCEGO DLA ZADANIA NR 2 (PKT 4.1 SWZ). 

 

5. Rodzaj zamówienia: usługa  

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 

71540000-5 – usługi zarządzania budową 

71530000-2 – doradcze usługi budowlane 

71541000-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym 

71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

 71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

6. Ogólny opis zadań dla Wykonawcy zamówienia 

6.1. nadzoru technicznego i prawnego na budowie; 

6.2. kontroli i weryfikacji dokumentacji oraz robót budowlanych; 

6.3. ewidencji i kontroli rozliczeń budowy z wykonawcami; 

6.4. podejmowania działań ekonomiczno – organizacyjnych oraz decyzji technicznych, 

związanych z realizacją zamówienia; 

6.5. wsparcia i doradztwa przy opracowaniu projektów wykonawczych dla w/w zadań. 

 

7. Szczegółowy opis zadań dla Wykonawcy zamówienia: 

7.1. Zakres usługi obejmuje czynności wynikające z obowiązków Inspektora i jego 

uprawnień, o których mowa w art. 25, 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) Nadzór ma charakter wielobranżowy tj.: 

7.1.1. konstrukcyjno – budowlany; 

7.1.2. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

7.1.3. technologiczny; 

7.1.4. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i AKPiA oraz 

elektroenergetycznych; 

7.2. Do obowiązków Wykonawcy, należeć będzie współpraca z Zamawiającym, 

Wykonawcą robót budowlanych oraz projektantem pełniącym nadzór autorski. 

Koordynator nadzoru sprawuję kontrolę nad pozostałymi inspektorami. Każdy wniosek 

Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robót budowlanych dotyczący zmian  

w stosunku do rozwiązań opisanych w Projektach Budowlanych i Wykonawczych oraz 

dokumentacji technicznej, która jest w trakcie opracowywania, musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dokumentował wykonane 

roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji fotograficznej, protokołów itp. 

7.3. W ramach zamówienia do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

7.3.1. protokolarne przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 

7.3.2. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i 

przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. W tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia 
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co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

7.3.3. uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany 

jest Zamawiający, a dotyczących robót budowlanych realizowanych przez 

wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym 

prowadzenie narad technicznych - raz na tydzień, odbiorowych, problemowych i 

innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron, 

7.3.4. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu 

przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, 

7.3.5. współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót 

budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe 

konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego 

poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, 

7.3.6. pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie  

i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz w miesiącu, a także na każde wezwanie Zamawiającego, 

7.3.7. weryfikacja wniosków materiałowych Wykonawcy dotyczących materiałów 

budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez 

Wykonawcę do wbudowania pod kątem ich zgodności z dokumentacją 

projektową, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 

atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych 

bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a następnie kierowanie 

wniosków materiałowych do ostatecznej akceptacji Zamawiającego, 

7.3.8. weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych 

związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających  

i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym i odbiorem końcowym), w tym m. 

in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania 

protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, 

7.3.9. sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

7.3.10. nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w 

zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, 

7.3.11. dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu, odbioru częściowego i odbioru końcowego) 

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania, 

7.3.12. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 

technicznych, 

7.3.13. dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 

3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych, 
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7.3.14. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad, 

7.3.15. nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu budowy przez wykonawcę 

robót budowlanych, 

7.3.16. sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba, 

7.3.17. kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy 

robót budowlanych, niezbędnych do odbioru, 

7.3.18. nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bhp  

i p.poż., 

7.3.19. zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa 

budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących 

bezpieczeństwa budowy, 

7.3.20. żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 

zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację 

inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 

7.3.21. zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, 

7.3.22. bycie w pełni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robót budowlanych  

i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne lub inne Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych (czas 

reakcji zgodnie ze złożoną ofertą), 

7.3.23. udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi, nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych, w trakcie realizacji robót budowlanych, pisemne zgłaszanie 

Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych  

z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w 

realizacji robót budowlanych z określeniem przyczyn, 

7.3.24. sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów 

dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich 

kompletności, treści merytorycznej, 

7.3.25. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany  

i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych  

w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 

7.3.26. występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego - na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa - do właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami 

decyzji lub opinii, 

7.3.27. weryfikacja i odbiór sporządzonej przez Projektanta dokumentacji technicznej, 

7.3.28. nadzorowania przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacji działań 

wykonawców i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - 

korygujących, szczególnie w zakresie: 

7.3.28.1. nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi 

harmonogramami; 

7.3.28.2. sprawdzania i raportowania Zmawiającemu postępu rzeczowo - 

finansowego robót oraz weryfikacja postępów z HRF wynikającym z 

umów z NFOŚiGW oraz bankiem.; 

7.3.28.3. przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno-

porządkowych oraz decyzji i zaleceń; 
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7.3.28.4. sprawdzania i opiniowania oraz prowadzenie ewidencji  protokołów 

odbioru, w tym odbioru częściowego oraz robót zanikających lub 

ulegających zakryciu; 

7.3.28.5. weryfikacji na zgodność z protokołem odbioru, opisu i pisemnego 

potwierdzenia  podstawy do zapłaty faktur VAT wykonawców  

i dostawców z załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace 

projektowe, wykonane roboty, dostawy i usługi; 

7.3.28.6. opiniowania wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych  

i kosztorysowych proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub 

inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających 

decyzji Zamawiającego; 

7.3.28.7. podejmowania niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie 

opracowanych procedur oraz monitorowanie działań Wykonawcy 

robót budowlanych i podwykonawców w zakresie zapewnienia 

najwyższej jakości wykonanych robót i świadczonych usług. 

7.3.29. Przeprowadzanie przeglądów w okresie rękojmi, gwarancji i nadzoru  

inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach i dokonywanie odbioru 

robót budowlanych związanych z usunięciem wad lub  usterek we wszystkich 

branżach, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia wad lub 

usterek w wyznaczonym terminie, sporządzania protokołów przeglądów i 

protokołów odbioru robót z usunięcia wad lub usterek, a  także  szacowanie  

wartości  robót  koniecznych  do wykonania  w  celu  usunięcia  wad  lub usterek 

w  przypadku  odmowy ich usunięcia  przez  wykonawcę robót budowlanych w  

okresie  gwarancji lub rękojmi. 

7.4. Wykonawca zobowiązany jest nadto: 

7.4.1.   w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez  

wykonawcę robót budowlanych od Umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami ww. 

umowy,  do  sporządzenia  inwentaryzacji  i  sporządzenia kosztorysu robót, 

wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem  

zastrzeżeń  do  prawidłowości ich wykonania oraz zaleceniami co do 

zabezpieczenia robót i dalszego ich kontynuowania; 

7.4.2. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez wykonawcę robót budowlanych 

albo przez podwykonawcę robót budowlanych lub dalszego podwykonawcę 

robót budowlanych od umowy o podwykonawstwo, a także w przypadku 

wystąpienia sporu pomiędzy stronami umowy o podwykonawstwo, jest 

zobowiązany do rozliczenia  robót wykonanych  przez  danego podwykonawcę 

(lub dalszego podwykonawcę), sprawdzenia i zatwierdzenia  inwentaryzacji  

przedstawionej przez Wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem  

zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych Robót oraz zaleceniami co do 

zabezpieczenia Robót i dalszego ich kontynuowania; 

7.4.3. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez 

Wykonawcę od Umowy, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy 

stronami Umowy, Wykonawca postąpi jak w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w pkt 7.4.1; 

7.5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 
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Sprawując obowiązki wynikające z Umowy, Wykonawca: 

7.5.1. Zatrudni w ramach kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 umowy  

inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności, w tym między 

innymi branże: 

7.5.1.1. instalacje i sieci sanitarne, 

7.5.1.2. konstrukcyjno - budowlanej, 

7.5.1.3. instalacje i sieci elektryczne. 

7.5.1.4. technologia 

7.5.2. Powiadomi Zamawiającego na piśmie podając w terminie umożliwiającym 

terminowe, planowane rozpoczęcie robót: 

7.5.2.1. dane osobowe, 

7.5.2.2. zakres umocowania, 

7.5.2.3. oświadczenia tych osób o podjęciu się obowiązków inspektorów 

nadzoru, 

7.5.2.4. uwiarygodnione kopie uprawnień osób o których mowa w pkt 7.5.1. 

7.5.3. Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego i autorskiego projektantów, osób o 

których mowa w pkt 7.5.1, dokonując w każdym czasie kontroli jakości 

wykonywanych robót, materiałów, maszyn i urządzeń zabudowanych oraz 

postępu robót. 

7.5.4. Wykonawca ustanawia inspektorów nadzoru, którzy działają w ramach 

umocowania określonego przez zamawiającego w umowie, zawartej pomiędzy  

Inwestorem a Wykonawcą. 

7.5.5. W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres 

uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Inwestora, z wyjątkiem 

wypadków wyraźnie wskazanych w ustawie Prawo budowlane. Inspektor 

nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.  

 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od podpisania umowy do odbioru końcowego, tj. 

do dnia 31.12.2022 r. W przypadku, gdy roboty budowlane będą się przedłużać, termin 

realizacji zadań może zostać przesunięty do czasu zakończenia i odbioru robót 

budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

9. Informacja na temat podwykonawców 

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca  jest  zobowiązany  wskazać  w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 

9.2. 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. 

9.3. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu  zamówienia  może  nastąpić 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
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9.4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamawiającemu potwierdzania 

oświadczeniami podwykonawców realizacji należnego im wynagrodzenia za zlecone 

prace w okresach 1 miesięcznych. 

10. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 

10.1. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia,  

10.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 

10.3. 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, 

10.4. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 

10.5. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

11. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców oraz opis sposobu                   

dokonania oceny ich spełnienia 

11.1. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają 

warunki dotyczące: 

11.1.1. posiadania  uprawnień  do   wykonywania   określonej   działalności lub   

czynności,          jeżeli    przepisy    prawa    nakładają    obowiązek ich 

posiadania, 

11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do   wykonania zamówienia, 

11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

11.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki       

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że: 

11.2.1. posiadają uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w 

budownictwie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w branżach: 

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej i legitymujących się 

przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca 

wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi zdolności techniczne i 

zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, tzn. 

11.2.1.1. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej powinien 

posiadać: 

11.2.1.1.1. Uprawnienia zawodowe do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej; 
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11.2.1.1.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-

letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia 

uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub kierownika budowy lub robót w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

11.2.1.2. Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA  powinien 

posiadać: 

11.2.1.2.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych; 

11.2.1.2.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-

letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia 

uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub kierownika budowy lub robót w branży 

elektrycznej lub elektroenergetycznej. 

11.2.1.3. Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać: 

11.2.1.3.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych; 

11.2.1.3.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej  

3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia 

uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub kierownika budowy lub robót w branży 

sanitarnej. 

11.2.1.4. Technolog powinien posiadać: 

11.2.1.4.1. Wykształcenie wyższe techniczne – mechaniczne, 

mechaniczno-energetyczne, cieplnomechaniczne lub 

podobne. 

11.2.1.4.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej  

5-letnie doświadczenie zawodowe związane  

z  eksploatacją ,projektowaniem, nadzorem nad 

budową i budową ciepłowni lub elektrociepłowni 

oraz układów kogeneracyjnych. 

11.2.2. wykonali minimum 2 zadania inwestycyjne w zakresie pełnienia funkcji 

Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z zakresem 

podanym w pkt 7) - w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związanych z 

prowadzeniem inwestycji z zakresu modernizacji komunalnych systemów 

ciepłowniczych. 

11.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, tj. posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, na kwotę min. 220.000,00 PLN, 

11.2.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca 

składa następujące dokumenty: 

12.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 

Załącznikiem Nr 2 do SWZ, 

12.2. sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ wykaz osób proponowanych do 

udziału w tym zamówieniu. Do załącznika należy dołączyć oświadczenia tych osób o 

posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych i spełnieniu innych stosownych 

wymagań niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

12.3. sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ wykaz prac o podobnym 

charakterze zrealizowanych lub realizowanych, informacji na temat Zamawiających, 

z którymi można się będzie skontaktować w celu uzyskania dalszych szczegółów na 

temat. Do załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonanie (np. referencje, itp.) 

12.4. wstępna umowa konsorcjum / inny dokument regulujący współpracę podmiotów 

wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

12.5. odpis z KRS lub z CEiDG; 

12.6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; 

12.7. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

12.8. dowód wniesienia wadium; 

13. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie zobowiązany jest dostarczyć 

Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 

13.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 

a) który został prawomocnie skazany za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze 

terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy 

Pzp, 

b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

c) wobec którego orzeczono wyrokiem lub tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

13.2. Przesłankami fakultatywnego wykluczenia wykonawcy z postępowania mogą być: 

a) otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości wykonawcy, 

b) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia na rzecz 

zamawiającego, 

c) wprowadzenie zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji lub zatajenie 

informacji, mających wpływ na ocenę spełniania warunków udziału lub braku podstaw 

wykluczenia. 

13.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Wykonawca winien 

złożyć: 

13.3.1. oświadczenie  o  braku   podstaw   do   wykluczenia   z   postępowania (o 

treści odpowiadającej Załącznikowi Nr 3 do SWZ), 

13.3.2. w   celu   wykazania   braku   podstaw   do   wykluczenia   w   oparciu   o 

pkt. 13.2.a), aktualny odpis z  właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert,  
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13.3.3. 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   wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

13.3.4. 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, 

13.3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w pkt. 13.1.a) wystawioną  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (dotyczy wszystkich członków zarządu oraz 

wszystkich prokurentów), 

13.4. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie, 13.3. 

muszą być złożone przez każdego wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę. 

13.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 14.3. 

składa dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

13.5.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

13.5.2. 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, 

13.5.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

13.6. 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 13.3, 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 nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

13.7. 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 
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miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

14. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o 

sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

14.1. Wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim, 

adres do korespondencji - przetargi@pecciechanow.pl lub za pośrednictwem mini 

Portalu UZP. 

14.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynęła do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

14.3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej   

www.pecciechanow.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 

14.4. Przed ostatecznym terminem składania ofert, Zamawiający może w uzasadnionych 

przypadkach zmodyfikować SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ i 

zamieści na własnej stronie internetowej. 

14.5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 

SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ. 

14.6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami będą przekazywane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: przetargi@pecciechanow.pl lub za pośrednictwem mini 

Portalu UZP. 

14.7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości, dotyczących treści SWZ. Informacje o terminie zebrania Zamawiający 

zamieści na swojej stronie internetowej. 

14.8. Każda wprowadzona modyfikacja staje się częścią SWZ. 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie przetargu i udzielania 

wszelkich informacji: 

Piotr Rogoziński - Koordynator projektu - tel. 517 020 492, 

e-mail: p.rogozinski@pecciechanow.pl 

Grzegorz Dąbrowski - Specjalista Działu logistyki, gospodarki materiałowej i administracji  

tel. 661 434 244, 

e-mail : g.dabrowski@pecciechanow.pl 

16. Wymagania dotyczące wadium 

16.1. 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. 

16.2. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100) – przed upływem terminu składania ofert. 

16.3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, określony przez Zamawiającego w 

pkt. 17.1 

mailto:przetargi@pecciechanow.pl
mailto:przetargi@pecciechanow.pl
mailto:p.rogozinski@pecciechanow.pl
mailto:g.dabrowski@pecciechanow.pl
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16.4. W zależności od woli Wykonawcy wadium, może być wnoszone w następujących 

formach: 

16.4.1. pieniądzu, 

16.4.2. poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

16.4.3. gwarancjach bankowych, 

16.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

16.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z  2020  r., poz. 299 z 

póź. zm.). 

16.5. Wadium pieniężne, należy wnieść na rachunek Zamawiającego nr: 

70 1240 5282 1111 0000 4894 4430 

16.6. Wadium  wnoszone  w poręczeniach lub gwarancjach, należy złożyć w oryginale 

wraz ze składaną ofertą. 

16.7. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa  wadium, które w 

terminie do dnia 05.02.2021 r., zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. 

16.8. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

16.9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium  w  jednej z podanych 

form zostanie wykluczony z postępowania. 

16.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

zakończeniu postępowania przetargowego, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

16.11. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę      

przed upływem terminu składania ofert. 

16.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia i złożeniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 

ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, 

d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

16.14. 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. 

17. Termin związania ofertą 

17.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych 

17.2. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
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17.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu związania ofertą  

18. Opis przygotowania ofert 

18.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

18.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

18.3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość 

stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy, o treści odpowiadającej 

Załącznikowi Nr 1 do SWZ. 

18.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 

18.5. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ i załącznikach. 

18.6. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej 

zdekompletowanie. 

18.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

18.8. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. 

18.9. Strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane. 

18.10. Strony oferty wraz z załącznikami winny być parafowane przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy i ostemplowane pieczątką imienną. 

18.11. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione 

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną 

do podpisywania oferty. 

18.12. 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). 

18.13. 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. 

18.14. 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 innym przypadku wszystkie informacje 

zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione 

pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. 

18.15.  Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające 

przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ. 

18.16. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione 

w niniejszej SWZ. 

18.17. Oferty muszą zostać złożone w terminie do dnia 05 luty 2021 roku do godz. 09:00 
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18.18. Za termin złożenia oferty, jak i termin przekazania również innych wniosków, 

zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjęty zostaje termin ich 

wpłynięcia do Zamawiającego. 

18.19. „Zmiana” albo „Wycofanie oferty” może być dokonane przez Wykonawcę w takim 

samym trybie jak składanie oferty.  Powyższe działania będą skuteczne o ile 

dokonane zostaną przed upływem terminu składania ofert. 

18.20. Skuteczna może być tylko „Zmiana” lub ”Wycofanie ofert” dokonane tylko przed 

upływem terminu składania ofert. 

18.21. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;  

ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów w dniu 05 lutego 2021 roku o godz. 12:00 

18.22. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

18.23. Przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

18.24. Zamawiający sporządzi protokół postępowania. Protokół postępowania o udzielenie 

zamówienia  wraz z załącznikami jest jawny. 

18.25. 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. 

18.26. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 

18.27. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

18.28. Wezwanie do wyjaśnień oraz odpowiedzi będą przekazywane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub mini Portalu UZP. 

19. Sposób obliczania ceny 

19.1. Zamawiający zawrze z jednym Wykonawcą umowę obejmującą łącznie całość 

przedmiotu zamówienia. 

19.2. Na wykonanie zamówienia Wykonawca w przedstawionej ofercie określi cenę 

ofertową. Cena ofertowa winna zostać podana przez Wykonawcę w całości w 

walucie polskiej, 

19.3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu  

zamówienia. 

19.4. Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

19.5. W ofercie należy podać wartość ceny ofertowej netto i brutto w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

19.6. 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   
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usług, który miałby obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczyć jako 

VAT należny. 

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

waga. 

20.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom 

specyfikacji przetargowej. 

20.2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria, 

i ich znaczenie: 

CENA OFERTY 100%  

- cena ofertowa inwestycji  brutto (z VAT) maksymalnie 100 punktów 

20.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży kompletną ofertę, spełni 

wymagania Zamawiającego określone w SWZ i uzyska najwyższą ilość punktów. 

21. Oferty częściowe 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

22. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

23. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  

24. Oferty wariantowe 

Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych. 

25. Informacje dotyczące walut obcych 

25.1. Cena ofertowa realizacji inwestycji winna zostać podana przez Wykonawcę w 

całości w walucie polskiej. 

25.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie 

polskiej. 

26. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

27. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

27.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem  oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

27.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

28. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

28.1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego tj. wyborze oferty 

najkorzystniejszej Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

28.1.1. 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, 

28.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

28.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 
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28.1.4. terminie, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie 

zamówienia. 

Informacja określona w punkcie 28.1.1., zostanie zamieszczona na mini Portalu 

UZP i stronie internetowej Zamawiającego. 

28.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży kompletną ofertę 

spełniającą wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ i którego oferta 

uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej zgodnej z przyjętymi kryteriami 

ocenie punktowej.  Warunki umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SWZ. 

28.3. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu: 

28.3.1. w  przypadku  wyboru  oferty  podmiotów  występujących   wspólnie  (np. 

konsorcja), umowę regulującą konsorcjum lub inny dokument regulujący 

ich współpracę, 

28.3.2. w przypadku powierzenia realizacji części robót  podwykonawcom (zakres 

określony w Załączniku Nr 6 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia projektów umów, regulujących ich współpracę, 

28.3.3. w  przypadku   zmiany   osób  ujętych   w  wykazie,  o  którym  mowa    w 

Załączniku Nr 4 do SWZ  dokumenty potwierdzające uprawnienia osób  

nieujętych w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, 

28.3.4. dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

28.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

28.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać 

dokumenty potwierdzające ich tożsamość i umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

28.6. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

28.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym,  jeżeli w postępowaniu 

zostanie złożona tylko jedna oferta. 

28.8. 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. 

28.9. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 

Zamawiającego o: 

28.9.1. zmianie siedziby firmy, 

28.9.2. zmianie nazwy firmy, 

28.9.3. ogłoszeniu upadłości, 

28.9.4. otwarciu likwidacji firmy, 

28.9.5. zawieszeniu działalności, 

28.9.6. zmianie osób reprezentujących. 

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

29.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem 

umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy  w  wysokości 

5% wynagrodzenia netto. 
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29.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

29.2.1. w pieniądzu, 

29.2.2. w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

29.2.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

29.2.4. gwarancjach bankowych, 

29.2.5. w 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 2020 r., poz. 299 z 

póź. zm.). 

29.3. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany przed podpisaniem umowy. 

29.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet wnoszonego zabezpieczenia. 

29.5. Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  punkcie.   29.1  w 

następujący sposób: 

29.5.1. w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwraca 

70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

Przedmiotu umowy  (podpisania protokołu odbioru końcowego) i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała kwota stanowiąca 

30 % wysokości zabezpieczenia jest przeznaczona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady i jest zwracana w terminie 

60 dni po upływie gwarancji i rękojmi; 

29.5.2. w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej suma gwarancyjna może być obniżona do 30 % po 

upływie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

29.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

29.7. 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. 

29.8. 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. 

30. Projekt umowy 

30.1. Projekt umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ. 



PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.  SWZ – znak sprawy: 01/2021 

 

21 

30.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści złożonej w postępowaniu ofert, w przypadku gdy: 

30.2.1. zmienione warunki nie mają wpływu na krąg wykonawców biorących udział w 

postępowaniu i na treść złożonych ofert, 

30.2.2. zmiana nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w 

sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

30.2.3. zmiana nie rozszerza i nie zmniejsza w sposób znaczny zakresu świadczeń i 

zobowiązań wynikających z umowy, 

30.2.4. zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił 

zamówienia, nowym wykonawcą, jeżeli zamawiający wyraził na to zgodę, 

30.2.5. łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

30.3. 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. 

30.4. 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. 

31. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

31.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od Wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, 

31.2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

31.3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

31.4. 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. 

31.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podania przyczyn (zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień 

Sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w 

Ciechanowie Sp. z o.o., wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 16 z 

dnia 01.07.2019 r.) 

32. Odrzucenie oferty 

32.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

32.1.1. jest niezgodna z ustawą, 

32.1.2. jej treść nie odpowiada treści SWZ, 

32.1.3. jest niekompletna, 

32.1.4. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w   rozumieniu  

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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32.1.5. została złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

32.1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

32.1.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie  

zgodził  się  na poprawienie omyłki; 

32.1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

33. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcy lub innemu podmiotowi nie przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone   

w ustawie PZP. 

34. Postanowienia końcowe 

34.1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji i załącznikach 

przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

34.2. Na podstawie § 10 ust. 7  “Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji. 

 

35. Załączniki do SWZ: 

 

Załącznik Nr 1 –  Formularz ofertowy. 

Załącznik Nr 2 –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Załącznik Nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych prac. 

Załącznik Nr 6 – Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców. 

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy.  

Załącznik Nr 8 – Klauzula art 13 RODO. 
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