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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NR 1/05/2019 

z dnia 10 maja 2019r. 

 

 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i „Regulaminem udzielania zamówień przez ZEC 
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w projektach objętych dofinansowaniem w ramach: 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020”, zwanego dalej „Regulaminem”, na wykonanie kompleksowej 
usługi pn.: „Zarządzanie projektem i pełnienie funkcji bezpośredniego nadzoru 
budowlanego dla zadania „Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej 
kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie” w ramach umowy z 
Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (DIP)realizowanej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WD 2014-2020 
działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny. 
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego  
 
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dzierżoniowie  
ul. Bielawska 6/17   
58-250 Pieszyce  
NIP 8822116810, REGON 020400959 
Postępowanie przetargowe o udzielenie niniejszego zamówienia przeprowadza Komisja 
Przetargowa w siedzibie ZEC Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., przy ul. Bielawskiej 6/17, 
58-250 Pieszyce.  
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia   
 
Postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 i „Regulaminem” obowiązującym w ZEC Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonanie kompleksowej usługi – zarządzania projektem i pełnienie funkcji bezpośredniego 
nadzoru budowlanego w latach 2019 – 2023 dla zadania  „Optymalizacja sieci ciepłowniczej 
dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych  
w Dzierżoniowie.”  
 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
 
Pełnienie funkcji Inżyniera-Koordynatora Kontraktu realizującego zadania Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego (określone w art.25 i art.26 oraz art.18.2 Prawa budowlanego)  

i Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (art.27 Prawo budowlane).  W składzie 

zespołu Inżyniera Koordynatora zarządzania projektem i pełnienia i pełnienia funkcji 

bezpośredniego nadzoru budowlanego powinny być minimum dwie  osoby pełniące funkcje 

inspektorów nadzoru budowlanego branży sanitarnej. 

Inżynier – Koordynator będzie odpowiedzialny za kierowanie, nadzorowanie realizacji 

inwestycji w zakresie potwierdzania danych do rozliczeń finansowych zgodnie  

z zasadami rozliczeń EFFR a także w zakresie monitoringu i sprawozdawczości zgodnie  

z umową z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia Inwestora 

w zakresie realizowanego zadania obejmuje modernizację (usunięcie sieci kanałowej  

i wybudowanie nowej sieci preizolowanej) połączoną z optymalizacją sieci ciepłowniczej 

miasta Dzierżoniowa dla 22 zdefiniowanych odcinków w ramach obrębów geodezyjnych 

Centrum, Nowe Miasto i Dolny oraz budowę 4 (nowych odcinków) w obrębie Centrum. 

Modernizacja i budowa sieci cieplnej realizowana będzie przez Wykonawców wybranych w 

przetargach w okresie lat 2019-2023. Charakterystykę zakresu rzeczowego modernizacji 

przedstawiono w odniesieniu do każdego odcinka i przynależnych przyłączy w następujący 

sposób: 

Lp/Nr odcinka sieci osiedlowej/odcinek skąd:(nr komory K, ulica, obiekt/ odcinek dokąd: nr 
komory K, ulica, obiekt/średnica istniejąca [mm]/długość istniejąca[m]/średnica po 
modernizacji[mm]/długość po modernizacji [m]/ [Nr działki-ek, o-obręb]/ 
1.Odcinek nr 3.1/K33/K48P/350/440/300/440/[2/8;3/2;33;38;39;40;o.Nowe Miasto] 
2.Odcinek nr 7.1/MagistralaDN350/Osiedle 
Jasne1/80/150/150/50/[94/1;100;102;94/2;101/8;105/19;93/38 obręb Nowe Miasto] 
3.Odcinek nr8.1/K28/Łącznik sieciowy/250/143/200/143/[99/21;99/23;106/2;128 obręb 
Dolny] / 
4.Odcinek nr 8.2/Przyłącze-trójnik do budynku/Złote5/80/60/65/20/[99/21;99/23 obręb 
Dolny] / 
5.Odcinek nr9.1/K68D/K69D/150/135/125/135/[96/5;95/9;98; obręb Centrum] / 
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6.Odcinek nr9.2/K69D/K70D/100/10/125/10/[95/9; obręb Centrum]/ 
7.Odcinek nr10/K71D/ul. Kościuszki nr2/100/210/80/210/ 
[495/7;495/46;495/31;495/35;495/33;495/34;495/29;495/21;495/45; obręb Centrum]/ oraz 
/65/80/65/90/[495/22;495/16;495/15;495/19;495/23;495/24;495/25;495/26]/obręb 
Centrum]/ 
8.Odcinek 11.1/K36K/Budynek nr 18 Osiedle Kolorowe /125/100/100/100/ 
[2/24;42;41/3;41/241/5;41/1;2/3 obręb Centrum] / oraz 
/100/250/80/250/[2/4;2/6;30;31 obręb Centrum] / 
9.Odcinek nr11.2/Przyłącze-trójnik do budynku/8,3,6,7 Pawilon K20 Osiedle Kolorowe 
/40/160/50/160 /[2/24;42;2/23;43/16;41/2;41/1;41/5;2/22;12 obręb Centrum]/ 
10.Odcinek nr12.1/Osiedle Kolorowe18/Osiedle Kolorowe16 /80/65/65/65 
/[30;42;2/6;809;2/28;obręb Centrum]/ 
11.Odcinek nr12.2/Osiedle Kolorowe16/Osiedle Kolorowe15/50/40/50/40/[809;2/11;23; 
obręb Centrum]/ 
12.Odcinek nr13/K38K/Osiedle Kolorowe nr 5,13,14 
/65/140/65/140/[41/3;40;20;17;42;2/14/2/12 obręb Centrum]/ 
13.Odcinek nr14.1/K46B/Osiedle Błękitne 19/125/90/125/90/[27;18/5;18/19;17/2 obręb 
Nowe Miasto]/ oraz/125/60/125/60/[17/1;18/13;17/3 obręb Nowe Miasto]/ oraz 
100/160/100/160/[18/12;18/11;18/19;31/2;23/5 obręb Nowe Miasto]/ 
14.Odcinek14.2/Przyłącze- trójnik do budynków/budynki nr 23,14,16,21 
/65/175/65/175/[18/15;18/9;32/5;18/19;18/8 obręb Nowe Miasto]/oraz /przyłącze-trójnik 
do budynków/Pawilon 27, budynek11,12,13,22,19/50/140/50/140/ 
[18/19;436/4;17/3;17/1;18/11;18/8;18/3;32/4;31/1;31/2; obręb Nowe Miasto]/ 
15.Odcinek nr 15.3/Osiedle Błękitne nr7/Osiedle Błękitne nr 5/100/90/100/90/ 
[7,2;6/1;5/3;7/3o.Nowe Miasto]/ 
16.Odcinek nr15.4/Osiedle Błękitne nr 5/Osiedle Błękitne nr2/80/60/80/60/[5/3;5/4; obręb 
Nowe Miasto]/ 
17.Odcinek nr15.5/Osiedle Błękitne nr 2/Osiedle Błękitne nr 1/65/90/65/90/[5/4;27;2/8;4; 
obręb Nowe Miasto]/ 
18.Odcinek nr16.1/Szkoła ulica Sikorskiego/Budynek17B,Osiedle Różane/125/80/125/80/ 
[127/1;119/1;128,127/17;127/27;127/25;127/22; obręb Nowe Miasto]/ oraz 
/100/140/100/140/[127/22;127/17;1033; obręb Nowe Miasto]/ 
19.Odcinek nr16.2/K17R/Osiedle Różane nr 24/65/60/50/60/[127/25;127/17;127/22; obręb 
Nowe Miasto]/ 
20.Odcinek nr17.2/K5R/K8R/100/165/100/165/ 
[44;46/1;47/4;47/3;47/1;49/10;49/44;49/42;48/5;48/649/45/ obręb Nowe Miasto]/ 
21.Odcinek nr18/K10R/Osiedle Różane nr 1,7,9,Pawilon Biedronki /125/100/125/100/ 
[121;122/2;124/31;124/22;123; obręb Nowe Miasto]/Zp 08.08.2017 oraz 
/100/100/100/100/[123;124/22;124/23;124/25;125;124/28; obręb Nowe Miasto]/ 
oraz/65/145/65/145/[124/28;124/30;126/6; obręb Nowe Miasto]/ 
22.Odcinek nr19/Osiedle Tęczowe5/Osiedle Tęczowe 22/150/65/150/65/ 
[132/73;132/87;132/92;132/187; obręb Dolny]/ oraz /100/150/80/150 
/[132/86;132/16;132/187;132/206;1363;1362/1360/2;132/119; obręb Dolny]/ oraz 
/80/20/65/20/[132/119;132/102;132/104; o. Dolny]/ 
Dla nowych odcinków sieci osiedlowych charakterystyka zakresu rzeczowego przedstawia się 
następująco: 
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Lp/Nr odcinka sieci osiedlowej/odcinek skąd:(nr komory K, ulica, obiekt/ odcinek dokąd: nr 
komory K, ulica, obiekt/średnica [mm]/długość [m]/Moc przyłączeniowa[kW]/produkcja 
ciepła [GJ/rok]/ [Nr działki-ek, o-obręb]/ 
23.Odcinek nr 25/Przyłącze -trójnik sieć DN80/DPS ul. Świdnicka 
nr35/40/40/150/960/[497;496/2;obręb Centrum]/ 
24.Odcinek nr26/Przyłącze -trójnik sieć DN32/ul. Bohaterów Getta nr 
10/32/15/60/384/[257/33;257/34; obręb Centrum] / 
25.Odcinek nr27/Przyłącze -trójnik sieć DN80/ul. Parkowa 
nr4/40/20/40/256/[58/35;58/49;58/44;obręb Centrum]/ 
26.Odcinek nr28/Przyłącze -trójnik sieć DN32/ul. Mickiewicza 
nr4/32/40/200/1300/[796/25;289/2; 
obręb Centrum]/ 
Sieć cieplna zostanie wykonana w technologii rur preizolowanych systemu stałego, 
układanych w systemie pełnej kompensacji wydłużeń termicznych, na naturalnych 
załamaniach trasy z opcjonalnym uwzględnieniem możliwości zastosowania tradycyjnych 
punktów stałych oraz kompensatorów. Przewidziano zastosowanie atestowanych rur 
stalowych ze szwem. Jako materiał izolacyjny zaplanowano twardą piankę poliuretanową 
(PUR) nie zawierającą freonu 11. Rura osłonowa wykonana zostanie z twardego polietylenu 
HDPE o wysokiej gęstości. Na trasach przewiduje się do wykonania zawory odcinające, 
odpowietrzające i zawory odwodnienia. Wykonane zostaną również studnie zaworowe. 
Powstała sieć wyposażona zostanie w system alarmowy. 
Harmonogram realizacji projektu w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli poniżej: 
 

ROK 2019 2020 2021 2022 2023 

Odcinek 3.1    x   x      

Odcinek 7.1  x          

Odcinek 8.1    x   x   x    

Odcinek 8.2    x   x   x    

Odcinek 9.1           x  

Odcinek 9.2          x  

Odcinek 10      x      

Odcinek 11.1    x   x      

Odcinek 11.2    x        

Odcinek12.1.  x          

Odcinek 12.2  x          

Odcinek 13  x          

Odcinek 14.1        x    

Odcinek 14.2        x    

Odcinek 15.3        x    

Odcinek 15.4        x    

Odcinek 15.5        x    

Odcinek 16.1    x        

Odcinek 16.2    x        

Odcinek 17.2  x          

Odcinek 18  x         x  
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Odcinek 19    x   x      

            

Odcinek 25    x        

Odcinek 26  x          

Odcinek 27  x          

Odcinek 28    x        

 
 
3. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.  
 Przedmiot zamówienia określony został za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień:  
71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 
71530000-2 – doradcze usługi budowlane  
71541000-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym  
 
 
4. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych przy współudziale Zamawiającego terenu 

budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy. 

2. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 07.07.1994 r. z późn. zm.) oraz z zasadami działania 
inspektora nadzoru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji 
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności:  

a) Kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót  
z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami 
polskimi i unijnymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami bezpieczeństwa  
w toku budowy i przyszłego użytkowania, wraz z dokumentacją fotograficzną, 

b) Monitorowanie dostaw, sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót 
budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, 
wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń, 

c) Ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowywanie protokołów 
konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu 
uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego. 

d) Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, a także odkrywek. 

e) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenia, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę 

f) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 
wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania  
i wyceny robót, wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem 
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do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

g) Uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, 
h) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, w razie potrzeby zasięganie opinii 

autora projektu, 
i) Nadzór nad przygotowaniem dokumentów i prawidłowym rozliczeniem odpadów, 

zgodnie z umową na roboty budowlane.  
j) Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań (co miesiąc  

w zakresie postępu robót) z Wykonawcami, osobami sprawującymi nadzór autorski  
i innymi uczestnikami realizacji inwestycji oraz z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego w celu omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu 
wykonawców i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej  
i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń  
i uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi wpływu czynników 
zewnętrznych na realizacje inwestycji oraz dokumentowanie spotkań odpowiednimi 
protokołami zawierającymi zwięzły przebieg oraz ustalenia i zalecenia doręczanymi 
ich uczestnikom. 

k) Organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale 
Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz listy wad i usterek  
z terminem ich usunięcia. 

l) Odbiory techniczne, dokonywane przy współudziale Zamawiającego, wykonanych 
elementów budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

m) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie  
i ewentualnych trudnościach w jej realizacji. 

n) Współudział w prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją inwestycji – rozumiane 
jako należyte przygotowanie wymaganej dokumentacji, zgodnie z wymogami 
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  w uzgodnieniu  
z Zamawiającym.  

3. Inżynier - Koordynator będzie zarządzał projektem „Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla 
źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w 
Dzierżoniowie” na roboty budowlane w imieniu własnym, na rzecz Zamawiającego.  

4. Inżynier – Koordynator spełnia swoją funkcję przy pomocy wieloosobowego zespołu 
nadzoru (minimum 2 osoby), którym kieruje i za pracę którego odpowiada. 

a) W skład Zespołu Inżyniera- Koordynatora  wchodzą Inspektorzy Nadzoru  
branży sanitarnej,  

b) Czas pracy zespołu Inżyniera-Koordynatora winien zostać dostosowany do 
czasu pracy Wykonawców robót. Zakłada się w tym okresie ciągły pobyt 
pracowników przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót na 
budowie. Wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru minimum dwa 
razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego do 1,0 godziny 
od zgłoszenia w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia 
stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność Inspektora Nadzoru 
będzie dokumentowana wpisami do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru 
będzie  zobowiązany zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej 
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w terminie 12 godzin) o zaistniałych na terenie robót nieprawidłowościach 
oraz informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez 
Wykonawcę robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych  
w dokumentacji projektowej. 

c) Zamawiający wymaga także zorganizowania stałej dostępności do 
Inżyniera- Koordynatora. 

5. Inżynier – Koordynator będzie odpowiedzialny  za: 

a) Zarządzanie finansowe, 
b) Sporządzenie dokumentów niezbędnych do prowadzenia inwestycji zgodnie  

z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 " na terenie Polski, 

c) Wspieranie działań Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji poprzez udział  
w kwalifikacji kosztów zgodnie z umową o dofinansowanie i wytycznymi:  

i. Pilnowanie zgodności robót z Umową Zamawiającego z Wykonawcą 
robót,  

ii. Analiza harmonogramów płatności wykonawcy robót i przedstawienie 
jej wyników Zamawiającemu. 

iii. Analiza wraz z potwierdzeniem zasadności wniosków płatności dla 
wykonawcy robót. 

iv. Kontrola prawidłowości wystawianych faktur. 
v. Naliczanie kar umownych dla Wykonawcy inwestycji i przekazanie 

danych Zamawiającemu w celu ich egzekwowania. 
vi. Wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień  

z Wykonawcą robót przy udziale przedstawicieli Zamawiającego  
d) opiniowanie wszystkich harmonogramów, planów, programów, itp.  sporządzanych  

przez Wykonawcę robót w czasie  realizacji inwestycji. 
a) opiniowanie projektów aneksów do Umowy na roboty, 
b) rzetelne raportowanie dającego wczesną analizę zagrożeń i wnioski, 
c) bieżącą sprawozdawczość na podstawie własnej oceny, 
d) mediacje i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 

budowlanych;  
e) przygotowanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego  

i ekologicznego projektu (w zakresie możliwym do przygotowania w czasie 
wykonywania umowy przez Inżyniera), zgodnie z wymogami umowy  
o dofinansowanie projektu  

f) przy wykonywaniu swoich obowiązków Inżynier jest zobowiązany ściśle 
współpracować z Zamawiającym i jego personelem, uwzględniając wymagania EFFR, 
z którego środków finansowana jest realizacja przedsięwzięcia, jak również 
wymagania wszelkich innych instytucji zaangażowanych w realizację Projektu. 
Inżynier sprawował będzie nadzór nad realizacją Kontraktów zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawami: Prawo 
Budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony Środowiska, jak również dobrymi 
praktykami budowlanymi, inżynierskimi oraz architektonicznymi. Do obowiązków 
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Inżyniera należy również monitorowanie i kontrolowanie postępu Robót poprzez 
sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania robót zgodnie z najbardziej aktualnym 
harmonogramem, dokumentacją stanowiącą podstawę wykonania robót oraz umową 
zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą w sprawie wykonania nadzorowanych 
kontraktów. Inżynier jest zobowiązany zorganizować i zapewnić nadzór w taki 
sposób, aby nie wystąpiły przerwy i przestoje w realizacji robót, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na postęp robót i terminy realizacji kontraktów.  

g) Prowadzenie uzgodnień w zakresie rozliczeń z Instytucją Finansującą.  
I. W przypadku konieczności, współpraca z Zamawiającym  

w przygotowaniu aneksu do umowy o finansowanie projektu. 
II. Opracowanie harmonogramu składania wniosków o płatność 

III. Przygotowywanie wyjaśnień. Doradztwo przy składaniu wyjaśnień, 
uzupełnień, korekt, informacji oraz dokumentów żądanych przez 
Instytucję Finansującą. 

IV. Uczestnictwo w kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Finansująca. 
V. Przygotowywanie dla Zamawiającego, dla potrzeb Instytucji Finansującej,  

informacji o przebiegu realizacji inwestycji, w tym o odstępstwach od 
harmonogramu lub o zaistniałych nieprawidłowościach. 

VI. Przygotowanie i przekazanie za pośrednictwem Zamawiającego Instytucji 
Finansującej sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego  
z realizacji  inwestycji  określonym umową z Zamawiającym. 

 
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 
 

1. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

2. Oferty wariantowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
V. PRZEWIDYWANE ZALICZKI  
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia.  

 
VI. TERMIN REALIZACJI  

 
Okres realizacji umowy o pełnienie funkcji zarządzania projektem i bezpośredniego 
nadzoru budowlanego: od dnia podpisania umowy do zakończenia i rozliczenia zadania 
„Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla 
przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie” tj. od podpisania umowy w 2019 
- do 31.10.2023r 
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1.Warunki udziału w postępowaniu. 
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności o ile 

przepisy prawa to nakładają. 
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

 
a) Inżynier Zarządzający Kontraktem powinien przedstawić, że w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie usług 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 lub współzarządzającego kontraktem przy realizacji inwestycji 
finansowanych ze środków unijnych o wartości brutto nie mniejszej niż  
3 000 000,00 zł. 

b) Inspektor nadzoru powinien posiadać wykształcenie wyższe i uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez 
ograniczeń - co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego (liczone od 
dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych.  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert  
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co 
najmniej jedną usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika 
Budowy zadania związanego z budową systemów ciepłowniczych  
o podobnych średnicach (minimum DN250 i L>150m) w terenie 
zurbanizowanym w kontrakcie finansowanym ze środków unijnych a także 
co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru lub 
Kierownika Budowy zadania związanego z budową systemu ciepłowniczego  
o wartości brutto nie mniejszej niż 1.800.000,00 zł. 
 
Wyjaśnienie: 
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 każdej 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) 
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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 którakolwiek z osób wchodzących 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. 

 
Na potwierdzenie tych warunków (pkt. VII 1.2 a, b) Oferent złoży wykaz zadań,  
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy 
poświadczenia określające, czy wymagane zadania zostały wykonane w sposób 
należyty.(załącznik nr 2). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 
którego zadania których dotyczy poświadczenie, zostały wcześniej wykonane lub 
są wykonywane, Oferent nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia.  
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie).  

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  
Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia. 
  
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. 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie). 

Zamawiający zakazuje zatrudniania przez Wykonawców pracowników  
Zamawiającego. 

 
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Warunek nie będzie spełniony w przypadku Wykonawcy posiadającego zobowiązania 
finansowe wobec  Zamawiającego.  
Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę ubezpieczeniową  
OC o wartości 200.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia. 

 
2. Oświadczenia i wymagania potwierdzające spełnienie warunków. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Cz. VII ust. 1 SIWZ 
Wykonawca do oferty załączy:  
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a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 do 
Formularza oferty.  
b) Informację na temat wiedzy i doświadczenia - Załącznik nr 2 do Formularza oferty, wraz  
z poświadczeniami.  
c) Wykaz firm i osób - Załącznik nr 3 do Formularza oferty.  
 
 
Ponadto należy przedłożyć kserokopię: 
- zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis  inspektora 
nadzoru na listę członków w/w izby oraz dokumentu potwierdzającego opłacenie składek  
z tytułu członkostwa w w/w izbie.  
 - opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia. Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień 
upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W sytuacji, gdy 
fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć do 
polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg  
z konta bankowego, rachunku itp.). 
 - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub innego dokumentu zaświadczającego o formie prowadzonej działalności, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
Warunki wymagane od wykonawców sprawdzane będą na podstawie załączonych do oferty 
dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”.  
Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  
z postępowania po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów,  
potwierdzających spełnienie postawionych warunków (na dzień składania ofert) oraz 
odrzuceniem ofert.  

Nie może być żadnego stanu pośredniego, co oznacza, że warunek spełniony częściowo 
będzie oceniany jako nie spełniony. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane 
przez zamawiającego.  
 
3. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje Zamawiający  
i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.  
W przypadku przekazywania dokumentów drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.  
adres-mail:biuro@zec-ddz.pl 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- w sprawach przedmiotu zamówienia: Stanisław Kopcio 

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

- w sprawach dotyczących procedury zamówienia: Agnieszka Koniec-Rupa 

tel. 74 8365 350 wew. 62 e-mail: akoniec-rupa@ecopieszyce.pl 

 

mailto:biuro@zec-ddz.pl
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Sposób udzielania wyjaśnień: 
Każdy Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania 
źródeł zapytania wszystkim Wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
http://zec-ddz.pl/page/przetargi.php 
 
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Treść oświadczenia o terminie związania ofertą zawarta jest w formularzu oferty. 
 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Oferta powinna zawierać:  

1.1. Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ;  
1.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia -

Konsorcjum – pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli każdego w sprawie zamówienia, podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców; - Załącznik nr 4 do Formularza oferty – 
Pełnomocnictwo(jeśli dotyczy) 

1.3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
wszystkie wymagane załączniki i dokumenty wskazane w SIWZ; 

Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu.  
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacje na temat wiedzy i 
doświadczenia.  
Załącznik nr 3 do Formularza oferty-  Wykaz firm i osób. 
Załącznik nr 4 do Formularza oferty – Pełnomocnictwo 
Załącznik nr 5 do Formularza oferty - Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 

 
1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument zaświadczający o formie 
świadczenia działalności.  

 
2. Postać oferty.  
 

2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
2.3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.  

http://zec-ddz.pl/page/przetargi.php
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2.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
2.5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze albo ręcznym  

w sposób czytelny.  
2.6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie albo przez upoważnionego przedstawiciela.  

2.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
upoważnionej do złożenia oferty.  

2.8. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana, a wszystkie strony 
oferty połączone w sposób trwały.  

2.9. Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji 
dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz 
warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem dokumentów, które nie 
mogą zostać ujawnione Wykonawca powinien wydzielić lub oznaczyć w wybrany 
przez siebie sposób. 

2.10.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

(konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo powinno: 

i. Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować 
zakres umocowania, 

ii. Wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia. 

b) Wszelka korespondencja i rozliczenia na etapie ofertowym prowadzone będą 
wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną. 

c) 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. Opakowanie i oznakowanie ofert.  
 

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed 
otwarciem.  

3.2 Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do zamawiającego:  
3.3 Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny wykonawcy oraz 

oznakowanie:  
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ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dzierżoniowie; ul. Bielawska 6/17;  58-250 
Pieszyce 
Oferta na wykonanie kompleksowej usługi pn.: „Zarządzanie projektem i pełnienie funkcji 
bezpośredniego nadzoru budowlanego dla zadania „Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla 
źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w 
Dzierżoniowie.” 
 
X. WADIUM.  

 
- nie dotyczy 
 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
1. Oferty należy złożyć w ZEC Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17,  

58-250 Pieszyce do dnia 22.05.2019 r. do godz. 8:00, 
2. Oferty nadesłane drogą pocztową będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem 

dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie.  
3. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. 

Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. Zmiana lub 
wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.  

 
XII. TRYB OTWARCIA OFERT 
 

1. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym: 
- ilość kopert (paczek) wchodzących w skład otwieranej oferty, 
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
- informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty oraz  
deklarację dotyczącą dyspozycyjności. 

2. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 
przetargowego. 

3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 
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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XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Ceną oferty jest kwota ryczałtowa wymieniona w Formularzu Oferty. 
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  – Wzór umowy. 

5. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu, poniesionych przez oferentów.  
 
 
XIV. KRYTERIA WYBORU OFERTY, OCENA OFERT  
 
1. Kryteria wyboru oferty 
Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena oferty i dyspozycyjność inspektorów 
nadzoru.  

2. Kryteriami oceny ofert są: 

 

1. Oferowana cena – 70% 

 

 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według 

następującego wzoru:  

 

 Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC= ------------------------------------------------------------------       × 100 × 70% 

 Cena badanej oferty 

 

gdzie: PC – ilość punktów cząstkowych, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto 

 

2. Dyspozycyjność inspektora nadzoru – 30% 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest obecność inspektora nadzoru na placu budowy 

minimum dwa razy w tygodniu. W razie wystąpienia konieczności, inspektor nadzoru, 

pomimo zdeklarowanych w ofercie obowiązkowych pobytów musi stawić się w okresie 

1 godziny na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego 

wynagrodzenia). Inspektor nadzoru musi być obecny na placu budowy i przebywać tak 

długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru. 

W formularzu ofertowym Wykonawca może zaoferować dodatkową obowiązkową 

ilość dni pobytu inspektora nadzoru na placu budowy. Za każdy zaoferowany 

dodatkowy obowiązkowy dzień, Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie  

z poniższym podziałem: 

 za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 15pkt  

 za 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 30 pkt  

Wykonawcy, który nie zaoferuje dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora 

nadzoru na budowie (np. wpisze 0, pozostawi puste miejsce w formularzu ofertowym) 

nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium. Oznaczać to będzie również, iż 

Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego tj. obecność 

inspektora nadzoru na placu budowy dwa razy w tygodniu. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów w kryterium „dyspozycyjność 

inspektora nadzoru”. 

PD – ilość punktów cząstkowych, jaką dana oferta otrzyma za dyspozycyjność 

inspektora nadzoru 

2.1.  Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium. 

PO = PC + PD 

Gdzie, 

PO – suma punktów przyznanych danej ofercie 

PC – punkty w kryterium Cena 

PD – punkty w kryterium Dyspozycyjność inspektora nadzoru 

2.2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

3. Oferta z rażąco niską ceną.  

3.1. 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.  

3.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki.   
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3.3. Zamawiający odrzuca ofertę:  

a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub   

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

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4. 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. 

5. Wykluczenie wykonawcy. 
Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści § 4 pkt 24 „Regulaminu”. 

 
6. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania,  
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia; 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie Zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny (z wyłączeniem oczywistych omyłek 

rachunkowych lub pisarskich, które poprawiane są przez Zamawiającego po 
zawiadomieniu Wykonawcy i braku sprzeciwu Wykonawcy co do sposobu 
poprawienia omyłki złożonego w terminie 3 dni od zawiadomienia). 

 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY  
 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi o tym 
fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, poprzez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej http://zec-ddz.pl/page/przetargi.php 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie  
i miejscu zawarcia umowy.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania 
umowy w terminie określonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 10 dni.  

http://zec-ddz.pl/page/przetargi.php
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4. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci na 
żądanie zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  

 
XVI. CZĘŚĆ XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do ,podpisania 
umowy o treści zawartej w  SIWZ.  

2. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 2%  wartości nominalnej zobowiązania 
brutto wynikającego z umowy.  

3. Zabezpieczenie to może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  
w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie 
zabezpieczenia jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielonych przez podmioty 
określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).  

4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto (nr 40 1050 
1908 1000 0090 3015 8944). 

5. Dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 
pieniądzu oraz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie tego zabezpieczenia 
w innej formie niż pieniądzu Wykonawca załącza do trzech podpisanych przez siebie 
egzemplarzy projektu umowy . 

6. Niedopełnienie przez wybranego Wykonawcę w/w wymagań będzie stanowiło 
podstawę do anulowania wyboru oferenta.  

 
 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia wymagane w SIWZ  

2. Korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie będzie 
prowadzona z pełnomocnikiem. 

3. Oferty Wykonawców wykluczonych oraz oferty odrzucone nie będą rozpatrywane. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

5. Integralną częścią niniejszej SIWZ jest:  
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.  
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.  
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania 

6. Postępowanie o udzielania zamówienia Zamawiający może unieważnić, gdy:  
I. Nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty,  
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II. Cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zmawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

III. Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenia 
postępowania nie leży w interesie Zamawiającego, czego wcześniej nie 
można było przewidzieć,  

IV. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy,  

V. Wykonawca żąda zmiany uzgodnionej w trakcie postępowania istotnych 
warunków umowy na mniej korzystne dla Zamawiającego. 

7. Niezależnie od zapisów w ust. 3) postępowanie o udzielenie zamówienia może 
zostać unieważnione przez Zamawiającego w każdej chwili, bez podania przyczyny.  

 
XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI 
CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17 58-250 Pieszyce Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/05/2019 z dnia 10 maja 2019r. na 

wykonanie kompleksowej usługi pn.: „Zarządzanie projektem i pełnienie funkcji 
bezpośredniego nadzoru budowlanego dla zadania „Optymalizacja sieci 
ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych 
mocy cieplnych w Dzierżoniowie” w trybie zamówienia prowadzonego  
z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 i „Regulaminem” obowiązującym w ZEC Zakładzie Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o., 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin 
udzielania zamówień w ramach projektów objętych dofinansowaniem środkami 
funduszy strukturalnych lub funduszu spójności obowiązującym w ZEC Zakład 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.; 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia i zakończenia realizacji umowy, 
a jeżeli obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej zamówienia obejmuje 
na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa dłuższy okres - przez cały 
ten okres;  
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych, 
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z Wytycznych;  

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

posiada Pani/Pan:  

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych *;  

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO **;  

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;  

nie przysługuje Pani/Panu:  

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;  

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia o ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznych oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
 

 

 


