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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
NR 1/01/2020 

z dnia 13 lutego 2020r. 
na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla 

przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” 
 Odcinek (3.1) Komora K28A do Komora K48P  

 
 

I. Adres zamawiającego 
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17,  58-250 Pieszyce  
tel.: 74 83 65 350 wew.62  
 

II. Tryb zamówienia 
Postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z „Regulaminem 
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia” obowiązującym w ZEC Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, zwanego dalej regulaminem oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

III.  Adres internetowy 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia i materiały przetargowe można otrzymać nieodpłatnie 

w Sekretariacie Spółki lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.zec-ddz.pl  

IV.  Przedmiot zamówienia 

1. Nazwa 

„Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych 
mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek (3.1) Komora K28A do Komora K48P 

 

2. Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

Kategoria - podstawowa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektro-energetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu  

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

45232140-5  Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci 
grzewczych  
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45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji  
45330000-9  Roboty w zakresie instalacji sanitarnych  

     
3. Miejsce realizacji (lokalizacja)  

Dzierżoniów, działki o numerach ewidencyjnych: 106/2; 1/8; 1/10; 1/3; 1/11; 2/8; 3/2; 33; 38; 39;  
o/ Nowe Miasto 
      

4. Krótki opis zakresu rzeczowego 
 

Zakres rzeczowy zadania polega na wymianie i przebudowie istniejącej magistrali ciepłowniczej 

Dn350 wykonanej w technologii tradycyjnej (kanałowej) na preizolowaną  Dn300.  

Ciepłociąg zasilający ma być wykonany w pogrubionej izolacji (seria2), ciepłociąg powrotny ma być 

wykonany w izolacji standardowej (seria1). Dla ciepłociągu należy zastosować  instalację alarmową 

impulsową. W zakresie zadania jest wybudowanie nowej komory ciepłowniczej K28A i  montaż 

armatury. Trasa projektowanej przebudowy sieci ciepłowniczej prowadzona jest po obszarze 

pokazanym na planie zagospodarowania terenu wraz z przejściem pod drogą gminną (ul. Złota)  

i drogą osiedlową na os. Błękitnym. Inwestor wymaga, aby złącza rur preizolowanych zostały 

wykonane mufami otwartymi, zgrzewanymi elektrooporowo. 

Projekt budowlany „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  z dnia 20.11.2017r – do wglądu w 

ZEC Dzierżoniów. 

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu znak BA.6743.1.21.2018 z dnia 12.03.2018r. 

Zmiana trasy ciepłociągu wymaga odrębnego opracowania i uzyskania Pozwolenia na budowę, które 

zostanie przekazane przez ZEC Wykonawcy do dnia 30.04.2020r. 

 

5.  Tryb przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca inwestycji.  
1) W celu umówienia się na wizję lokalną Wykonawca ma obowiązek przesłania zgłoszenia na adres 
mailowy: biuro@zec-ddz.pl, propozycji daty i godziny przeprowadzenia wizji, w ramach granic 
wyznaczonych w pkt 5. ppkt 2) 
2) wizja lokalna może być przeprowadzona w okresie od dnia publikacji ogłoszenia do 7 dni przed 
upływem terminu składania ofert,  od poniedziałku do  piątku w godz. 8:00 – 14:00.  
 
6.  Czy dopuszcza się oferty częściowe - nie 
7.  Termin wykonania zamówienia 
  
Zamówienie należy wykonać zgodnie z SIWZ w terminie do 31.01.2021r. 
 
8. Warunki udziału w postępowaniu 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
dysponowanie osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

mailto:biuro@zec-ddz.pl


 

3 
 

2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

3) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego, 
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia  
w terminie i w sposób określony w specyfikacji. 

4) akceptują warunki zawarte w SIWZ i projekcie umowy, 
5) dokonali wizji lokalnej miejsca inwestycji, o której mowa w pkt 5, potwierdzonej protokołem 

podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
6) w przypadku składania ofert przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi 

spełniać w/w warunki.   
 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 8 ogłoszenia 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenie i dokumenty:  

a) referencje dotyczące wykonania w ostatnich czterech latach co najmniej 3 zrealizowanych 
przez niego zadań przy budowie sieci ciepłowniczej min. Dn200  o łącznej długości 600 mb. 
i zastosowania muf zgrzewanych elektrycznie typ „otwarty”.  

b) polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlano-
montażowych oraz terenu budowy od wszelkich ryzyk, które mogą zaistnieć w czasie 
realizacji przedmiotu zamówienia na cały okres jego realizacji, na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 2.500.000,00 zł przy czym suma gwarancyjna powinna obejmować jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

c) formularz ofertowy na załączonym druku (załącznik nr 1 do ogłoszenia)  
d) pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(załącznik nr 2 do ogłoszenia) 
e) projekt umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)  
f) oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 4 do ogłoszenia)  
g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5 do ogłoszenia),  
h) wykaz podwykonawców (załącznik nr 6 do ogłoszenia),  
i) harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 7 do ogłoszenia), 
j) aktualny wydruk z właściwego rejestru potwierdzający, że profil prowadzonej działalności 

Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że Wykonawca jest uprawniony do 
występowania w obrocie prawnym,  

k) Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki 
cywilnej (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),   

l) Umowa konsorcjum, jeżeli taka umowa została zawarta przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia, przy czym umowa ta powinna 
wskazywać lidera,   

m) Oświadczenie, że Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej, jeżeli taki status posiada,  
n) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające odpowiednio, nie zaleganie z opłacaniem podatków oraz 
składek ubezpieczeniowych lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

o) Dowód wniesienia wadium,  
p) Kosztorys wykonawczy w rozbiciu: 
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a) od komory K28A do K33 
b) od  komory K33 do drogi osiedlowej na os. Błękitnym 
c) od drogi osiedlowej na os. Błękitnym do komory K48P 

q) protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Wykonawca, który nie przeprowadził wizji lokalnej, podlega odrzuceniu zgodnie z par.4 
ust.24 pkt 2) Regulaminu. 

 
 

10. Tryb udzielania wyjaśnień. 
 

1) w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane są przez strony postępowania w formie pisemnej pocztą  
e-mail, z wyłączeniem ofert. Zamawiający w każdym wypadku dopuszcza formę pisemną 
za pomocą operatorów pocztowych.  

2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty e -
mail uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu.  

3) każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
dokumentu poprzez potwierdzenie odbioru e-maila.  

4) wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny zawierać pełną nazwę Wykonawcy, 
datę, adres zwrotny poczty elektronicznej. 

5) każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania 
o wyjaśnienie treści SIWZ można przesłać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: 
biuro@zec-ddz.pl 

6) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do 
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.  

7) Treść wyjaśnienia umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego bez 
ujawnienia źródła zapytania. 

8) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami  jest: 
Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie: 
Stanisław Kopcio – tel. 74 831 45 90 
9) e-mail sekretariatu Zamawiającego: biuro@zec-ddz.pl 
10) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający 

może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.  O każdej ewentualnej 
zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania  
i będzie ona dla nich wiążąca. Jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji 
lub uzupełnienia ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert. W takim przypadku 
wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy  i Zamawiającego odnośnie wcześniej 
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminow i. 

11) Kontakt w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. 

 

11. Wadium 

1) Ustala się wadium w wysokości: 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł). 
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
3) Wykonawca wnosi w następującej formie: 

a) w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 40 1050 1908 1000 0090 3015 8944) 
b) w poręczeniach bankowych, 
c) w gwarancjach bankowych, 
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d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, kserokopia dokumentu 

potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem stanowić będzie integralną część 
oferty natomiast oryginał dokumentu Wykonawca załącza wraz z ofertą bez trwałego 
połączenia z dokumentacją. 

5) Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania rachunku 
zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego) a nie datę dokonania polecenia 
przelewu. 

6) Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji, gdy: 
a) upłynie termin związania ofertą, 
b) zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą 
c) zamawiający unieważni postępowanie. 

7) Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) 
jeśli: 

a) Wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert, 
b) Wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona. 

8) Wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego wówczas gdy Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę. 

9) Zamawiający, przed upływem terminu związania z ofertą może wystąpić do drugiego 
Wykonawcy pod względem korzystności z propozycją zawarcia umowy. Wówczas wadium 
przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego gdy Wykonawca, któremu złożono ofertę: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę. 

 

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
1) Ceny należy podawać w złotych polskich, 
2) Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
w zakresie obowiązków Wykonawcy, zgodnie ze SIWZ w tym także: 

 Koszty wszystkich robót przygotowawczych, 

 Koszty organizacji placu budowy i zaplecza, 

 Koszty obsługi geodezyjnej, 

 Koszty uporządkowania placu budowy, 

 Koszty utylizacji odpadów, 

 Koszty zajęcia pasa drogowego i oznakowania pionowego, 

 Koszty projektu organizacji ruchu, 

 Koszty nadzoru archeologicznego, 

 Koszty ewentualnych odszkodowań. 

 Koszty inwentaryzacji powykonawczej, 

 Koszty uzgodnień wynikających z wydanych opinii ZUD 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Kryteria, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty -100% cena. 

14. Termin i miejsce składania ofert 

1) Termin składania ofert do dnia: do 27.03.2020 do godz. 8:00  
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2) Miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.  
ul. Bielawska 6/17 58-250 Pieszyce 

W przypadku składania oferty drogą pocztową za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień  
i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Kopera powinna być 
zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana następująco:  

„Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych 
mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek (3.1) Komora K28A do Komora K48P”  
Nie otwierać przed 27.03.2020 godz. 8:00 
 

3) Opis przygotowania oferty: 
 
a) Oferta musi być zgodna z treścią SIWZ oraz obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia (bez 
żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań) oraz oferować tylko jedną cenę ostateczną.  

b) Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę (samodzielnie lub jako partner w konsorcjum). 
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie 
oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.  

c) Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność  
i zgodność z wymaganiami niniejszej SIWZ . 

d) Zamawiający wymaga, aby w formie oryginału został złożony formularz oferty, oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania. Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą można złożyć w formie oryginału lub 
kopii. Kopie mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie 
warunków udziału, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów - 
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy 
lub osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów.  

e) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone  
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez 
Wykonawcę.  

f) Oferta winna być przygotowana na drukach wzorów stanowiących załączniki do niniejszego 
ogłoszenia. W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie zawierać wszystkie 
elementy i opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej SIWZ.  

g) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę wpisanego na podstawie 
odrębnych przepisów do właściwego rejestru winne być zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby 
lub osób uprawnionych do reprezentowania tego Wykonawcy według zapisów w przedmiotowym 
rejestrze, albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawcę.  
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do niej pełnomocnictwo 
zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy wymienionych w rejestrze.  
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h) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną 
powinna być zaopatrzona w imię i nazwisko oraz podpis tej osoby, albo imię  
i nazwisko oraz podpis pełnomocnika ustanowionego przez tego Wykonawcę. W przypadku 
podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do niej pełnomocnictwo zaopatrzone w imię i 
nazwisko oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

i) Oferta wraz z załącznikami składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia winna być zaopatrzona w:  

- imiona, nazwiska i podpisy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
będących osobami fizycznymi, lub imienia, nazwiska i podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podlegających na 
mocy odrębnych przepisów wpisowi do właściwego rejestru, albo  

- imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.  
Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
dołączyć należy pełnomocnictwo pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.  
 
15.Otwarcie ofert 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ  
Sp. z o.o.  na sali konferencyjnej w dniu 27.03.2020 o godz. 13:00 

16. Termin związania z ofertą 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
  
1) Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z zawiadomieniem  
o wyborze oferty dwa egzemplarze projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierające 
istotne dla stron postanowienia tej umowy określone w załączniku nr 3 do ogłoszenia.  

2) Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy w sprawie postępowania, podpisze 
wszystkie egzemplarze tego projektu i zwróci je Zamawiającemu załączając do nich:  
a) harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 7 do ogłoszenia,  

b) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 18.  

3) Po otrzymaniu dwóch podpisanych przez Wykonawcę egzemplarzy projektu umowy wraz  
z załącznikami, Zamawiający podpisze te egzemplarze i jeden z nich zwróci Wykonawcy. Za datę 
zawarcia umowy przyjmować się będzie datę jej podpisania przez Zamawiającego.  

 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wraz z umową wnosi wymagane zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem zgodnie w wysokości 5 % wartości 
brutto oferty.  
2) 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 kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
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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).  

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

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

5) Niedopełnienie przez wybranego Wykonawcę w/w wymagań będzie stanowiło podstawę do 
anulowania wyboru i przepadku wadium.  
 

19. Umowa ramowa  

Nie dotyczy 

20. Rozliczenie w walutach obcych  
Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.  

21. Aukcja elektroniczna - Nie przewiduje się.  
 
22. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu- Nie przewiduje się. 
 
23. Wykluczenia. 

1. Zamawiający nie może udzielać Zamówień podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. 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; 
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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 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; 
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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. 
 

24. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła 
wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie” nr 
RPDS.03.05.00-02-003/18-00 z 12.04.2019r. współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 
„Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.5 „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny” 
Schemat nr 3.5.B. „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych – nabór horyzontalny projekt 
rewitalizacyjny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 
 

25. Dopuszczalność zmiany umowy 
 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania 
terenu budowy (z wyłączeniem przypadków nieterminowego przekazania terenu 
budowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę), konieczności zmian 
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie 
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,  

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

f)       wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust.2. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

 
26. 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  
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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:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI 
CIEPLNEJ Sp z o.o. ul. Bielawska 6/17 58-250 Pieszyce 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/01/2020 z dnia 
13.02.2020r. na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji 
dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek (3.1) Komora K28A do 
Komora K48P w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasady konkurencyjności, 
zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia” 
obowiązującym w ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, zwanego dalej 
Regulaminem oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

c) 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.; 

d) 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, w tym w szczególności 
okres trwałości projektu; 

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z Wytycznych;   

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

g) 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; 

h) 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 
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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. 
 
          Zamawiający 


