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Zamawiający:  

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska 6/17, NIP 8822116810, REGON 020400959 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/05/2018  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

prowadzonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie 

zamówienia obowiązującym:   w ZEC Dzierżoniów  

 

na   

usługę doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji inwestycji pn:  

„Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni  

przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie” 

Lp. Oznaczenie Części SIWZ Nazwa Części SIWZ  

1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  

z załącznikami 

 

2. 

3. 

Część II 

Część III 

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia  
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach, adres ul. Bielawska 

6/17,58-250 Pieszyce 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia 

obowiązującym: ZEC Dzierżoniów  zwanego dalej Regulaminem oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014 - 2020. 

  

 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego  

w ramach realizacji inwestycji pn: „ Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej 

biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie.” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ -Opisie 

przedmiotu zamówienia . 

 

5. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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8. Termin wykonania zamówienia.  

1.  Zamówienie  będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do czasu  podpisania Protokołu 

Zakończenia (udanych) Pomiarów Gwarancyjnych,  z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

i nie dłużej niż przez okres 4 lat. 

 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymania całego składu członków Kluczowego 

Personelu od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia  realizacji inwestycji  budowy 

bloku kogeneracyjnego. Na dalszym etapie realizacji umowy Zamawiający  nie będzie 

wymagał od Wykonawcy  utrzymania całego składu członków Kluczowego Personelu, a 

jedynie  utrzymania go w takim zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania 

wszystkich obowiązków umownych. (dalszy etap to okres pomiędzy podpisaniem Protokołu 

Przejęcia do Eksploatacji Elektrociepłowni a podpisaniem Protokołu Zakończenia 

(udanych) pomiarów Gwarancyjnych). 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu.  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu: 

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:  

- wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 

ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu 

funkcji Inżyniera Kontraktu /Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji polegającej na 

budowie instalacji elektrociepłowni o mocy cieplnej min 5 MWt). 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie).  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są: 

- przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w okresie ostatnich dziesięciu lat  przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  o zakresie podanym 

powyżej  z podaniem daty  oraz  miejsca  jej wykonania  oraz załączeniem dokumentu 
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potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4 do niniejszej IDW. 

2.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie). 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

      Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia: 

   

1) Inspektor nadzoru branży instalacyjno-technologicznej 

     Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 

a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, nadzorowaniu lub 

kierowaniu, robotami instalacyjnymi przy realizacji kotłowni wysokoparametrowej  

o całkowitej mocy termicznej minimum 5 MW, posiadać co najmniej dwie referencje  

w  projektowaniu, nadzorowaniu lub kierowaniu budowy elektrociepłowni spalającej biomasę 

z ORC.  

     

b) uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  w budownictwie do 

projektowania i  kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które 

uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania, 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.  

  

  

2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej  

 

Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 

 

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 

elektrycznymi i elektroenergetycznymi, 

 

b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do 

projektowania i  kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie 
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przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. 

wymagane są uprawnienia do nadzorowania, projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  sieci i instalacji 

elektrycznych. 

 

3) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 

Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 

budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, posiadać co najmniej dwie 

referencje w  projektowaniu, nadzorowaniu lub kierowaniu budowy elektrociepłowni 

spalającej biomasę. 

 

b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 

1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania, projektowania i  kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego odpowiadające wymaganiom, do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 

dotychczasowym zakresie  uznaje się  te dokumenty jako obowiązujące. 

 

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 

przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 

 

Osoby wchodzące w skład personelu muszą biegle władać językiem polskim. W przypadku, gdy 

osoba wchodząca w skład personelu nie posiada umiejętności posługiwania się biegle językiem 

polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na 

okres realizacji umowy. 
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W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest: 

- wskazać osoby, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 3 do niniejszej IDW.  

 

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.      

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku  

 

       Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

 

  1)  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000  PLN, ważną na dzień 

składania ofert. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest: 

      złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 PLN1, ważną(y) na dzień 

składania ofert. 

 

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie § 4 ust.24 Regulaminu.  

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

 

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

dokumentów. 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §4 pkt. 24 Regulaminu oraz pkt 2 
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Załącznika Nr 6 do SIWZ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie pkt 2 Załącznika 

Nr 6 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 

o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich). 

 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik nr 5 do IDW. 

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia.   

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także oświadczenie  podmiotu trzeciego o braku podstaw do 

wykluczenia - Załącznik Nr 5. 

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Pełnomocnictwo powinno: 

1) Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 

umocowania, 

2) Wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
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wraz z ich podpisami. 

2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem ze 

skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące 

postanowienia:  

1) sposób ich współdziałania, 

2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 

3) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wykonanie umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

 

11. Wadium. 

 

1. Wysokość wadium. 

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

10 000,00 PLN 

 (słownie: dziesięć  tysięcy  złotych)  

 

2.  Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ 

ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: 

a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie zamawiającego, czyli 

beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, tj.  
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ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska 6/17, 58-250 

Pieszyce 

b) wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

c) dokładną nazwę niniejszego postępowania oraz wskazanie sumy gwarancyjnej, 

d) określenie terminu ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnego 

i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń 

lub pełnomocnictw, o których mowa w pkt 26 IDW 

 

3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia banku, spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, winno ono zawierać następujące elementy: 

a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy poręczenia, wskazanie Zamawiającego, czyli 

beneficjenta poręczenia, tj.: 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska 6/17,58-250 

Pieszyce 

b) wskazanie podmiotu udzielającego poręczenia,  

c) dokładną nazwę niniejszego postępowania oraz kwotę, do wysokości której poręczyciel 

będzie zobowiązany, 

d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czy poręczenie 

o charakterze terminowym nie może zostać odwołane, 

e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela do zapłaty sumy wadium na 

pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu okoliczności, o których 

mowa w pkt 11.2.2.lit e) IDW. 
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Wadium wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest 

wnoszone w imieniu i na rzecz całego konsorcjum i może być wnoszone przez dowolny podmiot.  

3.  Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, tj.: 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska,58-250 

Pieszyce 

 

Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. 40 1050 1908 1000 0090 

3015 8944 

 

 z dopiskiem: „Usługa  doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego” 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

2)  W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, kopię dokumentu wadium należy 

dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do 

oferty. Oryginał winien być dołączony do oferty w taki sposób aby było możliwe jego 

zwrócenie w sytuacjach określonych w SIWZ.  

 

4.  Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 

upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, dołączenie do oferty 

kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 

wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę. Drugim warunkiem koniecznym jest wpływ środków na rachunek Zamawiającego 

i uznanie środków na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 

 

5.  Zwrot wadium. 

1.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 
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2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, 

którego oferta została przyjęta. 

6. Utrata wadium. 

Zamawiający  może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 27 IDW, nie złożył 

dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy;  

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

Wykonawcy. 

 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

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

następujących formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z 

dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2007.r Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, tj.: 
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska ,58-250 

Pieszyce 
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Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. : 40 1050 1908 

1000 0090 3015 8944 

  

z dopiskiem: „Usługa  doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego” 

 

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

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy 

złożyć w kasie Zamawiającego przy ul. Bielawskiej 5/17,58-250 Pieszyce , w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie.  

6. Kserokopię dowodu wniesienia zabezpieczenia (poświadczoną przez Wykonawcę  

”za zgodność z oryginałem”) należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego  

7.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 12.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8.   Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia 

przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania  niniejszej umowy, z tym że Zamawiający 

zatrzyma kwotę odpowiadającą 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu należytego wykonania.  

9.  W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku 

wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem 

ważności zabezpieczenia przedłużyć na własny koszt ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub 

dostarczyć nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, 

pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to stosuje się do niej 

odpowiednio treść pkt 11.2.2)a-e lub 11.2.3)a-e IDW, a dokumenty te powinny zawierać 

zobowiązanie do ,,nieodwołalnego i bezwarunkowego, zapłacenia kwoty gwarancji i/poręczenia na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybraną nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 
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13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją  niniejszego 

zamówienia  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW. Treść 

oferty musi odpowiadać treści niniejszej IDW. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę kopię stosownego pełnomocnictwa. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW winny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty w zgodnej z niniejszą IDW formie.  

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie firmy 

i siedziby. 

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 

oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 

również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego. 
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8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną 

i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.  

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 niniejszej IDW są składane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

4) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie dużymi, drukowanymi literami. 

5) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego 

lub maszynopisu. 

6) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

7) Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane 

przez osobę (lub osoby - jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie 

lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 

zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe 

o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

8) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę.  

9) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 

oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
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upoważnione są łącznie dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do 

oferty pełnomocnictwa. 

3.  Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  

Załącznik nr 1 do niniejszej IDW,  

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

c) Informację dotyczącą osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, sporządzoną na 

podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 

do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane 

należycie, 

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW, 

f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru, a w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia, 

g) dowód wniesienia wadium,  

h) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW. 

2) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Zamawiający informuje, że składane oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą one być udostępniane: 
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-  przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 

153 poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,  

-  stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty; 

w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 

postępowania, 

-  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty, 

- zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

w/w ustawy będzie skutkować odtajnieniem tych informacji, 

-  Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w ofercie. 

 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, przekazując zapytanie na piśmie, na adres:  

 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska, 58-250 

Pieszyce 

 

Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa jak wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. Udzielając 

wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.  

 

2. Zmiany w treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą 

SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej. 

2) Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacje o zmianach w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej. 

3) Jeżeli w/w zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub 

zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 

oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

4) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

5) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.  

 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia są: 

- Stanisław Kopcio  tel. 74 831 45 90; e-mail: skopcio@zec-ddz.pl 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 

dotyczących procedury zamówień jest: 
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- Agnieszka Koniec-Rupa tel. 74 8365 350 wew. 62 e-mail: akoniec-rupa@ecopieszyce.pl 

 

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –  

w miejscu prowadzenia działalności ciepłowniczej Zamawiającego ZEC Zakład Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów –w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 30.05.2018r. do godz. 10.00 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów 

Oferta w postępowaniu na: „Usługa  doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego” 

Nie otwierać przed dniem: 30.05.2018r. godz. 10:30 

 

 

2. Jeżeli opakowanie oferty nie będzie oznaczone w sposób opisany w pkt. 2 powyżej, Zamawiający 

w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za nieodpowiednie jej przyjęcie lub przedwczesne 

otwarcie. 

 

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 

(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR  .....”. 
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3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE" i załączyć do niej dokument 

poświadczający należyte umocowanie osoby do wycofania oferty. 

 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w miejscu prowadzenia działalności 

ciepłowniczej Zamawiającego ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Złota 11, 58-200 

Dzierżoniów 

W dniu 30.05.2018r. o godz. 10.30 

 

20. Tryb otwarcia ofert.  

1. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym: 

1) ilość kopert (paczek) wchodzących w skład otwieranej oferty, 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.  

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 

otwierania. 

3.Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4.Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 

im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej. 
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21. Zwrot oferty. 

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 

o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę. 

 

22. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony we wniosku okres.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

23. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Ceną oferty jest kwota ryczałtowa wymieniona w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 

1 do IDW. 

2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II 

niniejszej SIWZ – Wzór umowy. 

 

24. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
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1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego według kryterium najniższej ceny - waga 0,7 

i kryterium oceny technicznej waga - 0,3 

1) Kryterium najniższej ceny – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie 

z zależnością: 

P1 = 100 * Cn / Cr * 0,70 

gdzie: 

P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie 

100 – maksymalna liczba punktów 

Cn – najniższa cena zaoferowana w przetargu 

Cr – cena rozpatrywanej oferty 

0,70 – waga kryterium 

Maksymalną liczbę punktów 70 otrzyma najniższa oferowana cena 

2) Kryterium oceny doświadczenia. 

Ocena doświadczenia rozpatrywanej oferty będzie dokonywana w oparciu o następujące 

kryterium: 

1) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/inżyniera Koordynatora inwestycji budowy elektrociepłowni 

spalającej biomasę z ORC. 

Potwierdzenie: Wykonawca winien wskazać min. 2 referencje w ciągu ostatnich 10 lat, 

potwierdzające pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Koordynatora 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszytkim wymaganiom 

przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza ( otrzyma największą ilość 

punktów) w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru.  

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

4. Wykonawcy, składając ofery dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanych 

w złożonych ofertach. 
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5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie.  

 

25. Oferta z rażąco niską ceną. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki.  

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

26. Uzupełnienie oferty.  

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 

złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 

przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

27. Tryb oceny ofert.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 

treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
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omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy  

dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści pkt. 26 

IDW.  

 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona, 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z prowadzonego postępowania. 

 

28. Wykluczenie Wykonawcy. 

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści § 4 pkt 24 Regulaminu. 

 

29. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

 1) jest niezgodna z Regulaminem, 

  2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,; 

 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia , 
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 6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

 7) Wykonawca w określonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie innej omyłki, o której mowa w pkt 27 ppkt 1.2) IDW. 

 

30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

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 porównania  złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) Terminie, po którego  upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w pkt 1, również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie. 

4. Miejsce i termin podpisania umowy, zostanią wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie.  

 

31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia.  

1. Zgodnie z §12  Regulaminu umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,  

3) jest jawna.  



  

 
 

26 

 

2. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, 

Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, 

została mu doręczona umowa regulująca współpracę tych wykonawców oraz określająca czas 

trwania konsorcjum. 

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.  

 

32. Unieważnienie postępowania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyny.  

 

33. Środki ochrony prawnej. 

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w przepisami prawa cywilnego. 

 

34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na adres: 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska, 58-250 

Pieszyce 

 

 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
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35. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.  

 

36. Wykaz załączników do niniejszej IDW.  

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 Wzór informacji dotyczącej osób wykonujących zamówienie 

4. Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych usług 

5. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia 

6. Załącznik Nr 6  Formalne przesłanki wykluczenia Wykonawców z 

postępowania 

 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 niniejszej 

IDW.  

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 1 do IDW 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę  doradztwa technicznego i nadzoru 

inwestorskiego” w ramach realizacji inwestycji  pn. Budowa instalacji wysokosprawnej 

kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie1. 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska, 58-250 

Pieszyce 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:  

 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby  

uprawnionej do kontaktów 
 

Adres  

Nr telefonu   

Nr faksu  

 

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz Regulaminem, 

b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  
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c. cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ 

wynosi: 

 netto............................ PLN (słownie:..............................................), tj. 

 

 brutto ………………. PLN (słownie: …………………………) zawiera  ………% VAT, 

 

d. oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ,  

e. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

f. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, w tym warunki 

płatności tam określone,  

g. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

h. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

  od Do 

    

 

i. następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom 

(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy) :  

 

Lp. Nazwa / opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

  

 

 

………………………………………………. 

/miejscowość ,data/ 

                                                                                                        …………………………………………………………. 

                   /podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/ 
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Załącznik nr 2 do IDW 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę  doradztwa technicznego i nadzoru 

inwestorskiego” w ramach realizacji inwestycji  pn. Budowa instalacji wysokosprawnej 

kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska, 58-250 

Pieszyce 

WYKONAWCA: 

 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści pkt 9  IDW  spełniam(y) warunki udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w SIWZ. 

 
………………………………………………. 

/miejscowość ,data/ 

                                                                                                        …………………………………………………………. 

                    /podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/   
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Załącznik nr 3 do IDW 

 

INFORMACJA NA TEMAT OSÓB UCZESTNICZĄCYCH  W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę  doradztwa technicznego i nadzoru 

inwestorskiego” w ramach realizacji inwestycji  pn. Budowa instalacji wysokosprawnej 

kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska, 58-250 

Pieszyce 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 

 

Doświadczenie 

zawodowe 

potwierdzające 

wymagania 

Zamawiającego 

określone w pkt 9 

SIWZ  

Podstawa 

dysponowania 

osobą 

1)     

2)     

3)     

 

UWAGA : 

Jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże, iż będzie dopiero dysponował w/w osobami, to do oferty 

należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 
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………………………………………………. 

/miejscowość ,data/ 

                                                                                                        ………………………………………………………….

                     /podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/ 

 

Załącznik nr 4 do IDW 

 

 WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH  USŁUG 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę  doradztwa technicznego i nadzoru 

inwestorskiego” w ramach realizacji inwestycji  pn. Budowa instalacji wysokosprawnej 

kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska, 58-250 

Pieszyce 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

 

Lp. 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

   

   

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  (WYKONYWANYCH)USŁUG 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonuję),wykonaliśmy (wykonujemy) następującą usługę : 
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Lp. 

 

Nazwa 

nadzorowanej 

inwestycji 

Data 

 rozpoczęcia i 

zakończenia 

nadzoru 

inwestorskiego 

nad inwestycją 

 

Nazwa Zamawiającego Opis wykonanej/ wykonywanej usługi  

1)  

 

   

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 

bądź wykonywanie usługi. Dokument powinien być tak opisany, aby umożliwić Zamawiającemu 

ocenę spełnienia warunku określonego w pkt 9. niniejszej IDW. 

 

………………………………………………. 

/miejscowość ,data/ 

                                                                                                        ………………………………………………………….

                     /podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/ 

 

 

Załącznik nr 5 do IDW 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę  doradztwa technicznego i nadzoru 

inwestorskiego” w ramach realizacji inwestycji  pn. Budowa instalacji wysokosprawnej 

kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

ZEC Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

z siedzibą  w Pieszycach, ul. Bielawska 6/17 

WYKONAWCA: 
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Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

w okolicznościach o których mowa  w § 4 ust. 24 Regulaminu. 

 

………………………………………………. 

/miejscowość ,data/ 

                                                                                                        ………………………………………………………….

                     /podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/ 
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Załącznik nr 6 do IDW 

 

Formalne przesłanki 

wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Usługę  doradztwa technicznego i nadzoru 

inwestorskiego” w ramach realizacji inwestycji  pn. Budowa instalacji wysokosprawnej 

kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 

obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 

Zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 

3 lat przed wszczęciem postepowania; 

2) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 

wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 

4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali on 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary; 

11) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 

roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

12) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 

1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

 

 


