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AEC Spotka z ograniczon? odpowiedzialnosciq: „Budowa kottowni gazowych wrazz instalacjami i robotami 

towarzyszqcymi na terenie elektrocieptowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83"

OGtOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: Zamieszczanie nieobowi^zkowe 

Ogtoszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie mogq ubiegac si? wytqcznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych dziatalnosc, 

lub dziatalnosc ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, ktore b?dq realizowaty zamowienie, obejmuje 

spotecznq i zawodowq integracj? osob b?dqcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez?cych do jednej lub wi?cej kategorii, o 

ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaktady pracy 

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post?powanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Post?powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajqcy powierzyt/powierzyli przeprowadzenie 

post?powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powierzyt/powierzyli prowadzenie post?powania: 

Post?powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajqcych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj? post?powanie oraz podac adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Post?powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajqcymi z innych pahstw cztonkowskich Unii 

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post?powania wspolnie z zamawiajqcymi z innych pahstw cztonkowskich Unii 

Europejskiej -  maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: AEC Spotka z ogranoczonq odpowiedzialnosciq, krajowy numer 

identyfikacyjny 384207730, ul. Batorego 24,34-120 ANDRYCHOW, woj. matopolskie, panstwo Polska, 

tel. +48798846101, e-mail abogacz@aecandrychow.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): https://aec.info.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dost?p do narz?dzi i urzqdzen lub formatow plikow, 

ktore nie s? ogolnie dost?pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosz? okreslic):

Spotka z ograniczon? odpowiedzialnosciq ze 100 % udziatem Gminy Andrychow - Zamawiajqcy Sektorowy

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
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Podziat obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania, w tym w 

przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z zamawiaj^cymi z innych paristw cztonkowskich Unii 

Europejskiej (ktory z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie post^powania odpowiadajq pozostali zamawiajgcy, czy zamowienie b^dzie 

udzielane przez kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostatych zamawiajqcych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dost^p do dokumentow z post^powania mozna uzyskac pod adresem 

(URL)

Tak

https://aec.info.pl/

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

Tak

https://aec.info.pl/

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w post^powaniu nalezy przesytac: 

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziafu w post^powaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziafu w post^powaniu w inny sposob:

Tak

Inny sposob:

oferty mozna sktadac osobiscie, lub pocztq za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiajgcego 

Adres:

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychow

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urzgdzeri lub formatow plikow, ktore nie sq 

ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dost^p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMbWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: „Budowa kotfowni gazowych wraz z instalacjami i 

robotami towarzyszgcymi na terenie elektrocieptowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83"

Numer referencyjny: 4/06/2020

Przed wszczQciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
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11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert cz^sciowych

Zamowienie podzielone jest na cz^sci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu mozna sktadac w odniesieniu do:

wszystkich czQSCi

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia tqcznie nastQpujgcych cz$sci lub grup cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu wykonawcy:
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11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, ustug lub robot budowlanych 

lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug  ̂ lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia 

realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompletnych dwoch kottowni gazowych wraz 

z robotami towarzyszgcymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i 

robotami towarzyszgcymi na terenie elektrocieptowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83" 2. Przedmiot 

zamowienia zostat podzielony na 4 cz^sci -  4 zadania inwestycyjne: CZIjSt I - zadanie nr 1 -  „Wykonanie 

Kottowni Nr 1, polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, parowego o wydajnosci 7,0 Mg/h pary z 

ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin." CZfjSd II -  zadanie nr 2 - „Wykonanie Kottowni Nr 2, 

polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, wodnego o mocy 8,0 MWt z ekonomizerem wodnym i uktadem 

odprowadzenia spalin." CZIjSC III -  zadanie nr 3 - „Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajqcej na zabudowie kotta 

gazowego, wodnego o mocy 6,0 MWt wraz z uktadem odprowadzenia spalin." CZEj!>£ IV -  zadanie nr 4 - 

„Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajqcej na budowie budynku kottowni z instalacjami technicznymi i 

technologicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu."

11.5) Gtowny kod CPV: 45331110-0 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45333000-0

45333100-1

45111200-0

45231400-9

45232000-2

45310000-3

45000000-7

71355000-1

09321000-5

09322000-2

11.6) Catkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informaeje o wartosci zamowienia): 

Wartosc bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw -  szacunkowa catkowita maksymalna 

wartosc w catym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamowieri, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostanq udzielone zamowienia, o 

ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane b?dzie zamowienie lub okres, na ktory zostata zawarta umowa ramowa 

lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupdw:

miesiqcach: /ubdniach: 

lub

data rozpocz?cia: lub zakonczenia: 2021-03-31

Okres w miesiqcach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zakonczenia

2021-03-31

11.9) Informacje dodatkowe: 18. Zamawiajqcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia 

przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonujqcych wskazane przez 

Zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na 

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1040 ze zm.). 18.1 Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsz?, zobowi?zany 

jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac? we wtasnym przedsi?biorstwie lub przez Podwykonawc? 

osob wykonujqcych roboty fizyczne, montazowe, rozruchowe w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia. 18.2 

Zamawiajqcy uprawniony b?dzie do kontroli spetnienia przez wykonawc? wymagari dotyczgcych zatrudnienia 

ww. osob na kazdym etapie realizacji umowy. 18.3 Wykonawca zobowiqzany jest do przedktadania 

Zamawiajqcemu na kazde zqdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nast?pujgcych dowodow 

potwierdzaj?cych spetnienie przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o prac? osob wykonujqcych wskazane w pkt. 18.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: a) oswiadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac? osob wykonujqcych czynnosci, 

ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaj?cego. Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne 

okreslenie podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, wskazanie, ze obj?te wezwaniem czynnosci wykonuj? osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac? i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, b) poswiadczon? za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc? lub 

Podwykonawc? kopi? umowy/umow o prac? osob wykonuj?cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, 

ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqcym zakres 

obowiqzkow, jezeli zostat sporzqdzony). Kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w sposob 

zapewniajqcy ochron? danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi?zku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. c) 

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez Wykonawc? lub Podwykonawc? 

sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac? za ostatni 

okres rozliczeniowy, d) poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc? lub 

Podwykonawc? kopi? dowodu potwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen, 

zanonimizowang w sposob zapewniaj?cy ochron? danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 

rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
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ochronie danych osobowych. 18.4 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia osob wymaganych 

przez Zamawiajgcego, na zasadach wskazanych powyzej, Wykonawca bgdzie zobowigzany do zaptacenia 

Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci okreslonej we wzorze umowy. 18.5 W przypadku uzasadnionych 

wgtpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub Podwykonawcg, Zamawiajgcy moze 

zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcjg Pracy.

SEKCJA III: INFORMACJE 0  CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z 

odrgbnych przepisow

Okreslenie warunkow: kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile 

wynika to z odrgbnych przepisow. Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku. Zamawiajgcy nie 

precyzuje wymagan w tym zakresie. Dla kazdej czgsci - zadania 

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca ztozy dokumenty 

potwierdzajgce, ze Wykonawca: - jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej 

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt ( 

stownie: jeden milion ztotych 00/100), - posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowg w wysokosci nie 

mniejszej niz 1.000.000,00 zt ( stownie: jeden milion ztotych 00/100), w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc 

przed uptywem terminu sktadania ofert. Dla kazdej czgsci - zadania 

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze na formularzu 

wedtug wzoru jak w zatgezniku nr 4 do SIWZ, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania 

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (zakonczyt, rozpoczgcie 

mogto nastgpic wczesniej): - co najmniej jedno zadanie polegajgce na kompleksowym wybudowaniu oraz 

montazu i oddaniu do uzytkowania kottowni wyposazonej w kotty wodne lub parowe opalane paliwem 

gazowym o mocy cieplnej nie mniejszej niz o wartosci 6 MWt, ktora zostata wtqczona do uktadow 

umozliwiajgcych odbior ciepta, - co najmniej 1 (jedno) zadanie polegajqce na wykonaniu w obiekcie 

energetycznym lub cieptowniczym systemu sterowania opartego na programowalnym sterowniku PLC i 

wizualizacji typu SCADA, zarz^dzajqcego prac$ wi^cej niz trzech uktadow reguluj^cych. - co najmniej jedno 

zadanie polegajqce wykonaniu kompleksowej ustugi serwisowej obejmujgcej serwis prewencyjny i awaryjny 

kottow wodnych lub parowych opalanych paliwem gazowym o mocy cieplnej nie mniejszej niz 6 MWt. Ustuga 

serwisowa musi bye swiadezona w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 12-tu miesi^cy. Wykonawca 

zobowigzany jest (w przypadku sktadania ofert na kilka czgsci) wykazac na kazdg czqsc zamowienia nr l-lll, inng 

robotg budowlang wskazang w tirecie 1. Roboty budowlane nie mogg sig powtarzac. Zamawiajgcy uzna 

spetnienie warunku wskazanego w tirecie 2 i tirecie 3 wspolnie dla kazdej czgsci zamowienia nr l-lll, jezeli 

wykonawca wykaze, ze wykonat to zadanie jako samodzielne zadanie lub jako czgsc innego zadania. Dla czgsci I- 

ll-lll -  zadania nr 1-3 c) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego 

warunku: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze na formularzu wedtug wzoru jak 

w zatgezniku nr 4 do SIWZ, ze w okresie ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli 

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (zakonczyt, rozpoczgcie mogto nastgpic 

wczesniej): - co najmniej jedno zadanie polegajgce na kompleksowym wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania 

budynku kubaturowego kottowni wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng w zakresie porownywalnym do 

przedmiotu zamowienia danej czgsci (zadania) o wartosci co najmniej 1.000.000,00 zt brutto zt ( stownie: jeden 

milion ztotych 00/100). Dla czgsci IV -  zadania nr 4 Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku: 

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, na formularzu wedtug wzoru jak w 

zatgezniku nr 5 do SIWZ, ze dysponuje lub bgdzie dysponowat na czas realizacji zamowienia, co najmniej jedng 

osobg, ktora bgdzie petnic funkcjg: - Kierownika budowy. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika 

budowy musi: * posiadac uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
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robotami budowlanymi bez ograniczen, *nalezec do wtasciwej Izby Samorzqdu Zawodowego (lub rownowazne 

do ww. wydane na podstawie przepisow obowiqzujqcych w innych panstwach), *posiadac prawo wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym 

zakresie, *posiadac minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz petnita funkcji 

kierownika budowy obiektow kubaturowych przemystowych. - Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych. 

Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robot musi: *posiadac uprawnienia budowlane w specjalnosci w 

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociqgowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, *nalezec do wtasciwej 

Izby Samorzqdu Zawodowego (lub rownowazne do ww. wydane na podstawie przepisow obowigzujgcych w 

innych panstwach), * posiadac prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie, * posiadac minimum 5 letnie doswiadczenie na 

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot oraz petnita funkcji kierownika budowy lub kierownika 

robot przy realizacji minimum 2 (dwoch) inwestycji o wartosci netto przy najmniej jednej 2.000.000,00 zt, 

polegajqcych na wybudowaniu kottowni wodnych lub parowych zasilanych paliwem gazowym. - Kierownika 

robot, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robot musi: *posiadac uprawnienia budowlane w specjalnosci 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczen, *nalezec do wtasciwej Izby Samorzqdu Zawodowego (lub rownowazne 

do ww. wydane na podstawie przepisow obowiqzuj^cych w innych panstwach), *posiadac prawo wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym 

zakresie, *posiadac minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot 

oraz petnita funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przy realizacji minimum jednej inwestycji 

kottowni wodnych lub parowych zasilanych paliwem gazowym. - Kierownika projektu. Osoba wyznaczona na 

stanowisko Kierownika projektu musi: *posiadac uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 

architektonicznej lub konstrukcyjno -  budowlanej, ‘ nalezec do wtasciwej Izby Samorz^du Zawodowego (lub 

rownowazne do ww. wydane na podstawie przepisow obowi^zujgcych w innych panstwach), *posiadac prawo 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we 

wskazanym zakresie, *posiadac minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku projektanta obiektow 

kubaturowych przemystowych. - Serwisanta kottow gazowych. Wykonawca musi dysponowac lub b^dzie 

dysponowat co najmniej czterema osobami, ktore b$dg petnic funkcji serwisanta. Osoby wyznaczone na 

stanowisko Serwisanta muszq: *posiadac autoryzacj^ wydanq przez producenta kottow i urzqdzeri 

towarzyszqcych, *wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszcz^cia post^powania zajmowaty stanowisko 

serwisanta kottow wodnych i parowych zasilanych paliwem gazowym, *posiadac aktualny certyfikat, wydany 

przez producenta kottow gazowych i palnikow do prowadzenia prac serwisowych oferowanych jednostek. Dla 

cz^sci I- ll-lll -  zadania nr 1-3 w zakresie tire t 1 do tire t 5 Dla cz^sci IV -  zadania w zakresie tire t 1 do tire t 4 

Zamawiajqcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w 

post^powaniu imion i nazwisk osob wykonujqcych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacjq o 

kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje nast^pujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 

okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ 0$WIADCZEN SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELL) WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE 

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEtNIA WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ SPEtNIA KRYTERIA 

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W POST^POWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0  KTbRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli 

odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urz^du 

skarbowego potwierdzaj^cego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej 

niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze wykonawca 

zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie 

na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu; c) zaswiadczenia 

wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem 

sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem 

terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca zawart porozumienie z 

wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci 

lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu; Jezeli Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa: >- w ust. 1 pkt. 

6 lit. a, b, c: sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, ze: - nie zalega z optaceniem podatkow, optat, sktadek na 

ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo, ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych 

naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji 

wtasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert; - nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem 

terminu sktadania ofert. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si^ dokumentow, o ktorych mowa powyzej 

zastQpuje si§ je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc, ztozone 

przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub 

gospodarczego wtasciwym ze wzgl^du na siedzib^ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 3) Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si^ o udzielenie zamowienia 

(spotki cywilne/konsorcja). 1. Wykonawcy mogq wspolnie ubiegac si^ o udzielenie zamowienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiajq petnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie 

zamowienia albo reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. 2.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zamowienia, zaden z nich nie moze 

podlegac wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz o 

ktorych mowa w dziale Va SIWZ, natomiast spetnianie warunkow udziatu w post^powaniu Wykonawcy 

wykazujq zgodnie z dziatem V ust 1 SIWZ. 3. W przypadku wspolnego ubiegania si$ o zamowienie przez
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Wykonawcow oswiadczenie, o ktorym mowa w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow 

wspolnie ubiegajqcych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu w 

post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie 

warunkow udziatu w post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspolnego ubiegania si^ o 

zamowienie przez Wykonawcow sq oni zobowiqzani na wezwanie Zamawiajgcego ztozyc dokumenty i 

oswiadczenia o ktorych mowa w dziale VI ust. 1) pkt. 6, przy czym: a) dokumenty i oswiadczenia o ktorych 

mowa w dziale VI ust. 1) pkt. 6 lit. d), e), f), g), niniejszego SIWZ sktada odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, 

ktory/ktorzy wykazuje/q spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. b) i 

c) niniejszego SIWZ; b) dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w dziale VI ust. 1) pkt. 6 lit. a), b), c) 

niniejszego SIWZ sktada kazdy z nich.

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W POST^POWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POST^POWANIU:

wykazu osob, skierowanych przez wykonawcy do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezb^dnych do wykonania zamowienia publicznego, a 

takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami 

-  potwierdzajqcego spetnienie warunku opisanego w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. c (wedtug wzoru -  zat^cznik nr 5 

do SIWZ); e) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem 

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z 

zatqczeniem dowodow okreslajqcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci 

informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo 

ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty; - 

potwierdzajqcego spetnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c (wedtug wzoru -  zatqcznik nr 4 

do SIWZ); f) dokumentu, potwierdzajqcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w 

zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia, potwierdzajgcego spetnienie warunku 

okreslonego w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. g) informacji banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo- 

kredytowej potwierdzaj$cej wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowq wykonawcy, 

w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiqc przed uptywem terminu sktadania ofert; Jezeli z uzasadnionej 

przyczyny Wykonawca nie moze ztozyc dokumentow dotyczqcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

wymaganych przez Zamawiajqcego, moze ztozyc inny dokument, ktory w wystarczajqcy sposob potwierdza 

spetnianie opisanego przez Zamawiajqcego warunku udziatu w post^powaniu. 7. Jezeli wykonawca nie ztozy 

oswiadczenia, o ktorym mowa w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ., oswiadczeh lub dokumentow 

potwierdzajqcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentow 

niezb^dnych do przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia lub dokumenty s$ niekompletne, zawierajq 

bt^dy lub budz^ wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwosci, zamawiajqcy wezwie do ich ztozenia, 

uzupetnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjasnien, w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich 

ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo 

konieczne bytoby uniewaznienie post^powania. Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo 

ztozyt wadliwe petnomocnictwa, zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie 

post^powania. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcy dost^pnosci oswiadczeh lub dokumentow, o 

ktorych mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporz^dzenia Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac Zamawiajqcy od Wykonawcy w post^powaniu o udzielenie 

zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami 

internetowymi ogolnodost^pnych i bezptatnych baz danych, zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz
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danych wskazane przez wykonawcq oswiadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez wykonawcq 

oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporzqdzenia Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 

27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac Zamawiajqcy od Wykonawcy w 

postqpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), ktore znajdujq si? w posiadaniu 

zamawiajqcego, w szczegolnosci oswiadczen lub dokumentow przechowywanych przez zamawiajqcego zgodnie 

z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajqcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentow, o ile sq one aktualne. 10. Wykonawca zatqczy do 

oferty karty techniczne wszystkich zastosowanych gtownych urzqdzen dla czqsci I- II- III -  zadania nr 1-3 w 

szczegolnosci: - kociot gazowy, - palnik do kotta, - ekonomizer wodny do kotta, - zbiornik wody zasilajqcej z 

odgazowywaczem, - zbiornik kondensatu, - pompy wody zasilajqcej, - armatura regulacyjna, - stacja uzdatniania 

wody. Karty techniczne winny zawierac wszystkie podstawowe dane techniczne i parametry na druku 

producenta. 11. Wykonawca dotqczy do oferty dla czqsci I - II - III -  zadania nr 1-3 odrqbnie dla kazdego z 

kottow deklarowane sprawnosci kotta dla obciqzen 25%, 50%, 75% i 100%. Przy kazdym obciqzeniu wymagane 

jest podanie: - zatozonej wartosci opatowej paliwa gazowego, - zuzycia paliwa gazowego [Nm3/h], - moc 

cieplnq kotta oraz odrqbnie ekonomizera [MWt], - sprawnosc kotta [%], - przyjqtq temperature spalin 

wylotowych do komina (na wylocie z kotta) [°C] Powyzsze musi bye potwierdzone na oryginalnym formularzu 

producenta. 12. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawcq dokumenty budzq wqtpliwosci 

Zamawiajqcego, moze on zwrocic siq bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty 

budowlane, dostawy lub ustugi byty wykonane o dodatkowe informaeje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTbW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W POST^POWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) -111.6)

14.0ferta musi zawierac: - formularz ofertowy - wedtug wzoru -  zatqcznik nr 1 do SIWZ; - oswiadezenie 

Wykonawcy - wedtug wzoru -  zatqcznik nr 2 do SIWZ; - petnomocnictwo (jezeli dotyezy) do reprezentowania 

wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych siq o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o 

wspotdziataniu, z ktorej bqdzie wynikac przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze bye ustanowiony 

do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia 

umowy. Petnomocnictwo winno bye zatqczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadezonej kopii; - 

zobowiqzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbqdnych zasobow na potrzeby 

realizaeji zamowienia (jezeli dotyezy) -  zatqcznik nr 8 do SIWZ. - zbioreze zestawienie kosztow - wedtug wzoru -  

zatqcznik nr 9 do SIWZ; - dokumenty o ktorych mowa w dziale VI pkt 1) ppkt 10 i 11 SIWZ Do oferty kazdy 

Wykonawca musi dotqczyc aktualne na dzien sktadania ofert oswiadezenie w zakresie wskazanym (wedtug 

wzoru) w zatqczniku nr 2 do SIWZ. Informaeje zawarte w oswiadezeniu bqdq stanowic wstqpne potwierdzenie, 

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postqpowaniu. Oswiadezenie to ma 

potwierdzac spetnianie warunkow udziatu w postqpowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow 

wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, ktory 

zamierza powierzyc wykonanie czqsci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziatu w post^powaniu zamieszcza informaeje o podwykonawcach w 

oswiadezeniu, o ktorym mowa w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca, ktory powotuje siq na 

zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - 

w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby - warunkow udziatu w postqpowaniu zamieszcza informaeje o 

tych podmiotach w oswiadezeniu, o ktorym mowa w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, ktory 

polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadzie okreslonej w art. 22a ustawy PZP sktada 

pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasobow na potrzeby 

realizaeji zamowienia. 4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajqcego informaeji 

z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiqzany jest przekazac Zamawiajqcemu 

oswiadezenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art.
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24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP -  zatgcznik nr 3, wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic 

dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postgpowaniu o 

udzieleniu zamowienia.

SEKGA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV .l.2) Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca winien wniesc wadium przed uptywem terminu sktadania ofert w wysokosci: a) dla czgsci 1: 40 

000,00 zt (stownie: czterdziesci tysigcy ztotych 00/100), b) dla czgsci 2: 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysigcy 

ztotych 00/100), c) dla czgsci 3: 20 000,00 zi (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych 00/100), d) dla czgsci 4: 20 

000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych 00/100) 2. Wadium moze bye wnoszone: a) w pienigdzu -  

przelewem na rachunek Zamawiajgcego w ABS Banku Spotdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 08 8110 

0000 2001 0048 5748 0001 z dopiskiem wadium: „Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami 

towarzyszgcymi na terenie elektrocieptowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83" (z wskazaniem na ktorg 

czgsc zamowienia). tak, aby przed uptywem terminu sktadania ofert wadium znajdowato sig na ww. rachunku. 

Zaleca sig dotgezenie do oferty kopii dokumentu potwierdzajgcego dokonanie przelewu. b) w porgczeniach 

bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym, ze porgezenie kasy jest 

zawsze porgezeniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach 

udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.) -  sktadane w 

oryginale w AEC Sp. z o.o. za potwierdzeniem przyjgcia przed uptywem terminu sktadania ofert lub zatgezone 

do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie gwaraneji i porgezeri musi spetniac nastgpujgce wymogi: a) bye 

wystawione na Gming Andrychow, Rynek 15, 34-120 Andrychow, b) zawierac w swojej tresci oswiadezenie 

gwaranta (porgczyciela), w ktorym zobowigzuje sig on do bezwarunkowej wyptaty kwoty wadium na pierwsze 

zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadezenie, iz zaszta jedna z przestanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 

5 PZP, c) okres waznosci wadium nie moze bye krotszy niz okres zwigzania ofertg. 4, Zamawiajgcy zwroci 

wadium w sposob odpowiadajgcy formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, la  oraz 2 

PZP. W przypadku wptaty przelewem Zamawiajgcy zwroci kwotg wadium wraz z odsetkami wynikajgcymi z 

umowy prowadzenia rachunku, pomniejszong o koszty prowadzenia rachunku orazo prowizje bankowe. 5. 

Zamawiajgcy zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 

5 PZP. 6. Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcg, ktoremu zwrocono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1, jezeli w wyniku ostateeznego rozstrzygnigeia odwotania jego oferta zostata wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. 7. W 

przypadku, gdy wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidtowy Zamawiajgcy 

odrzuca ofertg zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

IV .l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Tak

Nalezy podac informaeje na temat udzielania zaliczek:

5. Zamawiajgcy dopuszcza udzielenia zaliczek w oparciu o art. 151a ustawy PZP na pisemny wniosek 

Wykonawcy. 6. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczek na poczet zamowienia 

zrodet ciepta w kwocie do 40 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2). 7. Pierwsza 

zaliezka moze bye udzielona w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 8. Kolejne 

zaliezki (nie wigeej niz dwie w roku kalendarzowym) mogg bye udzielane po zaakceptowaniu przez 

Zamawiajgcego rozliczenia poprzednio udzielonej zaliezki. 9. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliezki Wykonawca 

wniesie Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliezki w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 i 

2 ustawy PZP, z terminem waznosci 45 dni po planowanym terminie realizaeji zaliczkowanych ustug i robot. 10. 

Oryginaty dokumentow dotyczgcych zabezpieczenia zaliezki wraz z wnioskiem Wykonawca sktada u
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Zamawiajqcego. 11. Wykonawca zobowi^zuje si^ wystawic Zamawiajqcemu w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, faktury zaliczkowq w wysokosci 

otrzymanej zaliczki. 12. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajqcego zaliczek ustala si$ w sposob nast^puj^cy: 

1) zaliczki udzielone Wykonawcy przez Zamawiajqcego powinny bye rozliezone w ci^gu 30 dni od daty uptywu 

terminu realizaeji ustug i robot zaliczkowanych, 2) rozliczenie zaliczek nast^puje poprzez wystawienie faktur za 

wtasciwie wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, 3) jako termin rozliczenia zaliczki b^dzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawcy 

wtasciwie sporzqdzonych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym ustugi i roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru, 4) gdy z 

rozliczenia Wykonawcy okaze si$, ze nie wykonat on petnego zakresu finansowego w terminie rozliczenia 

zaliczki, dokona on zwrotu tej cz^sci zaliczki na konto Zamawiajqcego w terminie 7 dni od daty przyj^cia 

rozliczenia zaliczki przez Zamawiajqcego, 5) w nieprzewidzianych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajqcy na 

wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia 

zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwaraneji. 13. 

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytqczaj^c sytuacje opisane w ust. 12 pkt 5) spowoduje 

niezwtoczne wyst$pienie Zamawiajqcego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliezonej 

zaliczki. 14. Ptatnosci b^dq realizowane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiaj^cego prawidtowo wystawionej przez Wykonawcy faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 15. Faktury wystawione b^dq w nast^puj^cy sposob: Nabywca: 16. Za dat$ uregulowania 

zobowiqzania uwaza si$ dzien obciqzenia konta Zamawiajqcego. 17. W przypadku realizowania przedmiotu 

umowy przy udziale Podwykonawcow warunkiem ptatnosci faktur jest spetnienie przez Wykonawcy warunkow, 

o ktorych mowa w § 10 Umowy.

IV.1.4) Wymaga si  ̂ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotqczenia do ofert katalogow 

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si$ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotqczenia do ofert katalogow 

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si§ ztozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza siQ ztozenie oferty wariantowej 

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si^ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liezba wykonawcow, ktorzy zostanq zaproszeni do udziatu w post^powaniu

(przetarg ograniezony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liezba wykonawcow

Przewidywana minimalna liezba wykonawcow 

Maksymalna liezba wykonawcow 

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamieznego systemu zakupow:

Umowa ramowa b^dzie zawarta:
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Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej b^d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego 

systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si$ ztozenie ofert w formie katalogow 

elektronicznych:

Przewiduje si$ pobranie ze zfozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogioszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktorej aukcja b^dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b^dg przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si$ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajqce z opisu przedmiotu zamowienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostanq udost^pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

b^dzie termin ich udost^pnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b^dg warunki, na jakich 

wykonawcy b$d$ mogli licytowac (minimalne wysokosci postgpieh):

Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz^tu elektronicznego, rozwiqzari i specyfikacji technicznych w 

zakresie potqczen:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postqpien, zostang zakwalifikowani do nast^pnego etapu: 

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00
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okres gwarancji 20,00

termin wykonania robot budowlanych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszq spetniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych bez 

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczby etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiqzania stanowiqce podstaw^ do sktadania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zari:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujqce minimalne wymagania, ktorym musz^ odpowiadac 

wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postgpien: 

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postqpien, zostanq zakwalifikowani do nast?pnego etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie 

zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5)ZMIANA UMOWY

Przewiduje si? istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie 

ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich 

niewaznosci. 2. Strony dopuszczajq wprowadzenie do tresci umowy istotnych zmian jej postanowien w 

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogq dotyczyc: 1) 

terminow wykonania umowy w przypadku: a) wystqpienia kl?sk zywiotowych lub warunkow atmosferycznych 

obiektywnie uniemozliwiajqcych prawidtowe wykonanie robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen, 

dokonywanie odbiorow lub z przyczyn technologicznych powodujqcych koniecznosc catkowitego przerwania 

prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajqcego, b) wystqpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od 

przyj?tych w PFU lub w dokumentacji projektowej warunkow: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub 

terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub bt?dnie zinwentaryzowanych elementow sieci 

uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy, c) przedtuzajqcych si? procedur, 

opoznien lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, 

uzgodnieri z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc?, d) niemoznosci wykonywania robot, gdy zmiana 

przepisow prawa nie dopuszcza do wykonania robot lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawc?, e) podj?cie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajqcych lub utrudniajqcych wykonanie 

przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robot, ktore to dziatania nie sq konsekwencjq winy ktorejkolwiek ze stron umowy, f) 

wystqpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujqcych niemozliwosciq dotrzymania terminow 

wykonania umowy, a w szczegolnosci terminu rozpoczqcia i/lub zakonczenia robot, g) wystqpienia okolicznosci 

wskazanych w pkt 2) i 3). 2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) stwierdzenia wad bqdz 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej sporzqdzonej na podstawie PFU skutkujqcych koniecznosciq 

dokonania poprawek lub uzupetnien, b) pojawienia si? na rynku materiafow lub urzqdzen nowszej generacji, 

pozwalajqcych na zaoszcz?dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umozliwiajqcych uzyskanie lepszej jakosci robot, c) pojawienia si? nowszej technologii 

wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajqcej na zaoszcz?dzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) celowosci 

lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzan technicznych, 

technologicznych lub materiatowych niz wskazane w PFU lub w dokumentacji projektowej sporzqdzonej na 

podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, e) wystqpienia warunkow 

geologicznych, wodnych odbiegajqcych w sposob istotny od przyj?tych w PFU lub w dokumentacji projektowej 

sporzqdzonej na podstawie PFU, f) wystqpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb?dnym do unikni?cia lub usuni?cia tych 

kolizji, g) podj?cia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajqcych lub utrudniajqcych wykonanie przedmiotu

14



umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robot, ktore to dziatania nie konsekwencjq winy ktorejkolwiek ze stron umowy, 3) zakresu 

przedmiotu umowy w przypadku: a) podj^cia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajqcych lub utrudniajgcych 

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktore to dziatania nie S3 

konsekwencjq winy ktorejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiajqcego z wykonania cz^sci 

przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zb^dne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec lub 

w razie ich wykonania przez podmioty trzecie -  c) nie otrzymania lub otrzymanie mniejszego niz 

wnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkow budzetu panstwa. 4) wysokosci 

wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiqzujqcej stawki podatku VAT, b) zmiany wysokosci minimalnego 

wynagrodzenia za prac$ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow 

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracQ, c) zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosc stawki sktadki na ubezpieczenie 

spoteczne lub zdrowotne, d) wyst$pienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) i 3), e) zmiany zasad 

gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. 5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub 

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku: a) zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy 

ze srodkow budzetu panstwa, b) niewykonania petnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym o 

wartosci limitu przewidzianego na ten rok, c) zaoferowania przez Wykonawcy krotszych od zatozonych przez 

Zamawiajqcego terminow wykonania umowy. 6) osob, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 i 3, jezeli z przyczyn 

obiektywnych nie sq one w stanie uczestniczyc w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce 

przez Wykonawcy osoby dysponujq rownowaznymi kwalifikacjami. 7) popetnienia omytki pisarskiej, 

rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki poprzezjej poprawienie. 8) usuni^cia 

rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj^c lub sformutowah uzytych w umowie, w przypadku gdy takie 

rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejq, a nie mozna usunqc ich w inny sposob. 9) doprecyzowania umowy w 

celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci. 3. W 

przypadku wystqpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) -  c) i e) zmiana wysokosci 

wynagrodzenia Wykonawcy nastqpi przy uwzgl^dnieniu nast^pujqcych zasad: 1) Wykonawca najpozniej w 

terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajqcych zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit 

a) -  c) i e) moze wystgpic do Zamawiajqcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 

wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezb^dnymi do oceny przez 

Zamawiaj^cego, czy zmiany majq wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcy oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztow uzasadniajq zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a w 

szczegolnosci: a) szczegotowg kalkulacj^ proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez WykonawcQ, b) 

przyj^tymi przez Wykonawcy zasadami kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozeniami co do 

wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzajgcymi prawidtowosc przyjQtych zatozen -  takimi jak np. umowa o prac$ lub dokumenty 

potwierdzaj$ce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen. 2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

ktorym mowa w pkt 1) Zamawiajgcy moze zwrocic si$ do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow (np. zazqdac oryginatow do wglqdu lub kopii 

potwierdzonych za zgodnosc z oryginatami). 3) Zamawiajqcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego 

wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si$ dzien jego 

wystania na adres wtasciwy dla dor^czen pism dla Wykonawcy. 4) Zamawiajqcy najpozniej w terminie 30 dni od 

dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) -  c) i e) moze 

przekazac Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisow 

wprowadzajqcych zmiany, o ktorych mowa w pkt 1. Wniosek powinien zawierac co najmniej propozycji zmiany 

umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow. 5) Przed przekazaniem wniosku, 

o ktorym mowa w pkt 4) Zamawiaj^cy moze zwrocic si$ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie 

wyjasnien lub dokumentow (oryginatow do wglqdu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem) 

niezb^dnych do oceny przez Zamawiajqcego, czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, majq wptyw na koszty
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wykonania umowy przez Wykonawcy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajy zmiany wysokosci 

wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajycy. Postanowienia pkt 2) -  3) stosuje siy 

odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowiyzany w kazdym przypadku do zajycia pisemnego stanowiska w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajycego. 6) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1-5 

zostanie wskazane, ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) -  c) i e) uzasadniajy zmiany wysokosci 

wynagrodzenia, Strony uzgodniy tresc aneksu do umowy oraz podpiszy aneks, z zachowaniem zasady zmiany 

wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajycej zmianie kosztow wykonania umowy wywotanych 

przyczynami okreslonymi w ust. 1.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostypniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzyce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postypowaniu:

Data: 2020-06-30, godzina: 10:15,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzglydu na pilny potrzeby udzielenia zamowienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Wskazac powody:

Jyzyk lub jyzyki, w jakich mogy bye sporzydzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postypowaniu 

>

IV.6.3) Termin zwiyzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostateeznego terminu sktadania ofert)

IV.6.4) Przewiduje siy uniewaznienie postypowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania 

srodkow, ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czysci zamowienia: Tak 

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzydzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiyzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiajqcy informuje, ze: l.administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest: AEC Spotka z ograniezonq odpowiedzialnosciq 34-120 Andrychow, ul. 

Batorego 24 tel. (33) 443 40 50, fax: (33) 443 40 53 e-mail: aec@aecandrychow.pl www.aec.info.pl 

2.inspektorem ochrony danych osobowych w AEC Spotce z ograniczony odpowiedzialnosciy jest Pani Katarzyna 

Socata, tel. 33 443 40 56 ksocala@aecandrychow.pl; 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bydy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiyzanym z postypowaniem o udzielenie zamowienia publieznego 

pn.: „Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszyeymi na terenie elektrocieptowni w 

Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83" Czysc 1 - 4 ;  Znak postypowania: 4/06/2020, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniezonego; 4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bydy osoby lub podmioty, ktorym 

udostypniona zostanie dokumentaeja postypowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

styeznia 2004 r. -  Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp"; 5.Pani/Pana 

dane osobowe bydy przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonezenia 

postypowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekraeza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje caty czas trwania umowy; 6.obowiyzek podania przez Paniy/Pana danych osobowych bezposrednio 

Pani/Pana dotyczycych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiyzanym z 

udziatem w postypowaniu o udzielenie zamowienia publieznego; konsekweneje niepodania okreslonych danych 

wynikajy z ustawy Pzp; 7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bydy podejmowane w 

sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8.posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO 

prawo dostypu do danych osobowych Pani/Pana dotyczycych; • na podstawie art. 16 RODO prawo do 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo zydania od administratora
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ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 

RODO ; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz$du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO; 9,nie przystuguje Pani/Panu: 

• w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych; • prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO". Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze 

skutkowac zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow. 

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego. 

ZAtACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZijSC I - zadanie nr 1 -  „Wykonanie Kottowni Nr 1, polegajqcej na zabudowie kotta
Cz^sc

1 Nazwa: gazowego, parowego o wydajnosci 7,0 Mg/h pary z ekonomizerem wodnym i uktadem 
nr:

odprowadzenia spalin.

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, ustug lub robot budowlanych lub 

okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug  ̂lub roboty budowlaneiCZijSd I -  Zadanie nr 1 obejmujgce:

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udost^pnionego przez 

Zamawiajqcego, wielobranzowej dokumentaeji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezb^dnymi 

uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostateeznej lub zaopatrzonej w rygor 

natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowQ. Dokumentacja projektowa powinna 

obejmowac: a) Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany (PB), d) 

Projekt wykonawezy (PW), e) wykonanie nast^pujqcego zakresu prac: - analizy materiatow dostarczonych przez 

Zamawiajgcego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizaeji planowanej inwestycji, 

oceny uwarunkowari technicznych i srodowiskowych, oceny dost^pnosci komunikacyjnej, oceny dost^pnosci 

infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediow oraz oceny ekonomicznej optacalnosci inwestycji, - okreslenie 

charakterystycznych parametrow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji przestrzennych 

pomi^dzy poszczegolnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej gabarytow oraz 

skutkow przyjQtych rozwiqzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu, analiza akustyezna i 

zanieczyszczen, analiza warunkow posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko, analiza 

celowosci, - uzyskanie i aktualizaeja mapy do celow projektowych, - ustalenie zakresu badan geologiczno- 

hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - uzyskanie zapewnien i 

warunkow przytqczenia mediow, - uzyskanie innych niezb^dnych opinii, uzgodnieh, decyzji poza wymienionymi 

powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w cz^sci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w cz^sci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewn^trznych odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezb^dnym do uzupetnienia Projektu 

Budowlanego (PB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie 

niezb^dnym do uzupetnienia Projektu budowlanego (PB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie 

dokumentaeji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i prob gwarancyjnych potwierdzajqce 

osiqgni^cie deklarowanych parametrow technicznych), - opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 1, -
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opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracq obiektu, zawierajqcq zakres projektowany i 

stan istniejqcy, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajqca zakres 

projektowany i stan istniejqcy, - opracowanie kompletnej dokumentacji niezbqdnej do uzyskania w imieniu 

Zamawiajqcego „Decyzji pozwolenia na uzytkowanie", o ile bqdzie ono wymagane, - opracowanie Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie 

zbiorczego zestawienia kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow robot podlegajqcych 

odbiorom czqsciowym, - opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb 

i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia 

robot odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow obiektow 

tymczasowych i towarzyszqcych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie 

wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji. 2)

Etap II - wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcq, a zatwierdzonej przez 

Zamawiajqcego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1), zgodnie zdecyzjq o pozwoleniu na 

budowq i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym, o ktorym mowa w § 6 umowy oraz 

skompletowanie wymaganych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) dokumentow na 

podstawie ktorych mozliwe bqdzie uzytkowanie inwestycji (gdy wymagane). Roboty budowlane obejmujq w 

szczegolnosci nastqpujqcy zakres: a) wykonanie kompletnego zrodta wytwarzania ciepta, sktadajqcego siq z 

nastqpujqcych gtownych urzqdzen i systemow: - kociot gazowy parowy z wyposazeniem i z ekonomizerem 

wodnym, - uktad wody zasilajqcej ze zbiornikiem magazynowym wody i odgazowywaczem, - system pomp 

wody zasilajqcej z armaturq regulacyjnq, odcinajqcq i automatykq, - zbiornik kondensatu z systemem pomp 

kondensatu z armaturq regulacyjnq, odcinajqcq i automatykq, - stacja wody uzdatnionej o wydajnosci 3,0 m3/h, 

ze zbiornikiem magazynowym wody o pojemnosci 3,0 m3, wraz z doprowadzeniem wody surowej do stacji 

uzdatniania wody i odprowadzeniem sciekow do istniejqcej kanalizacji przemystowej, - uktad odprowadzania 

spalin wraz z neutralizatorem skroplin, - system zasilania w paliwo gazowe z wewnqtrznej sieci zaktadowej 

sredniego cisnienia DN100 (3 bar), - wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci pary wodnej z kotta parowego do 

istniejqcej sieci dystrybucji, w tym armatura regulacyjna, - wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody 

gorqcej z ekonomizera kotta parowego do istniejqcej wymiennikowni, w tym uktad pompowy i armatura 

regulacyjna, - rurociqg parowy z kotta -  potqczenie z istniejqcq stacjq redukcyjnq pary zakonczone armaturq 

odcinajqcq, - instalacja odwodnien wraz z uktadem rozprqzania i schtadzania, - automatyczny uktad odsalania i 

odmulania wraz z odprowadzeniem sciekow z odsolin i odmulin kottow do istniejqcej kanalizacji przemystowej,

- instalacja wewnqtrzna gazu do palnika kotta, b) kompletne rurociqgi poszczegolnych instalacji, w tym rury, 

ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z 

ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu Zamawiajqcego, oznakowania rurociqgow i armatury oraz 

urzqdzen, c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu wymiennikowni z systemem optyczno-akustycznym i 

modutem alarmowym, d) zasilanie elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wtasnych kotta gazowego i urzqdzeh 

towarzyszqcych od szaf zasilajqco-sterowniczych do urzqdzen: - szafa zasilajqco-sterownicza kotta parowego, - 

szafa zasilajqco-sterownicza uktadu wody zasilajqcej, - szafa zasilajqco-sterownicza stacji uzdatniania wody, - 

uktad regulacji parametrow pary z kotta, - uktad regulacji wody gorqcej z ekonomizera wodnego, e) zasilanie 

elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzqdzen dostarczanych przez wykonawcq, f) uktad automatyki i 

sterowania kottem gazowym i urzqdzeniami towarzyszqcymi oraz potqczenie z istniejqcym systemem produkcji i 

dystrybucji ciepta, sterowanym z istniejqcego nadrzqdnego systemu automatyki, zarzqdzajqcym pracq catej 

elektrocieptowni, g) przebudowa istniejqcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta parowego i urzqdzen 

towarzyszqcych, h) rozbudowa istniejqcego nadrzqdnego uktadu sterowania pracq catego obiektu 

Zamawiajqcego, w zwiqzku z przytqczeniem Kottowni Nr 1 i urzqdzen towarzyszqcych, i) rozbudowa istniejqcego 

uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajqcego, w zwiqzku z przytqczeniem Kottowni Nr 1 i urzqdzen 

towarzyszqcych, j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejqcych instalacji przechodzqcych 

przez projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 1, k) przebudowa 

instalacji c.o. obiegu do ul. Zwirki i Wigury -  sciana potnocna w Kottowni Nr 1 ,1) system wentylacji obiektu, t) 

wszystkie inne niezbqdne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowq 

wszystkich kolidujqcych instalacji z projektowanym uktadem, m) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otworow
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tymczasowych w scianach pomieszczenia celem wprowadzenia urzqdzen, a takze ich odtworzenia, n) roboty 

budowlane i konstrukcyjne zwiqzane z posadowieniem kotta i komina w istniejqcym budynku, o) przebudowa 

konstrukcji stropu w pomieszczeniu Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m) w zwiqzku z zabudowq wyposazenia 

technicznego urzqdzen Kottowni Nr 1, p) remont ogolny pomieszczenia wymiennikowni i Kottowni Nr 1, r) 

zabudowa stacji redukcyjnej pary na instalacji dystrybucji pary wodnej w Kottowni Nr 1 (w punkcie potqczenia z 

projektowanym systemem, s) inne roboty budowlane inne prace niezbqdne do prawidtowego wykonania 

przedmiotu zamowienia, w tym miqdzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod rurociqgi i urzqdzenia, - zabudowa 

stolarki drzwiowej wewnqtrznej pomiqdzy pomieszczeniem Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m), a halq kottow 

wqglowych i halq turbiny parowej, - zabudowa stolarki drzwiowej wewnqtrznej w pomieszczeniu 

wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1 do hali turbiny parowej, - 

zabudowa stolarki drzwiowej zewnqtrznej w pomieszczeniu Wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym 

pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1, -zagospodarowanie terenu przylegtego umozliwiajqce obstugq i dojscie 

stuzb technicznych oraz estetyczny wyglqd, t) wykonanie uktadow regulacyjnych w zakresie: - regulacja 

cisnienia pary z kotta, - regulacja temperatury wody z ekonomizera, - automatyczne uzupetnianie wody w 

obiegu kotta parowego, - automatyczne uzupetnianie wody w obiegu miejskiej sieci cieptowniczej i wspotpraca 

z pompami stabilizujqcymi cisnienie w sieci, - zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody gorqcej i wody 

uzupetniajqcej, - pomiary zdalne cisnienia i temperatury, u) wykonanie innych robot i prac niezbqdnych do 

zrealizowania robot budowlanych, miqdzy innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejqtego terenu 

budowy na czas robot, - organizacjq zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizacjq dojsc i dojazdow do 

posesji w trakcie prowadzenia robot, - zapewnienie nadzoru zarzqdcow sieci wynikajqce z uzgodnien, - biezqcy 

wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny koszt, - wykonanie robot 

naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w 

tym robot odtworzeniowych, - uporzqdkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrocenie terenu 

budowy do stanu pierwotnego. 3) Etap II - wykonanie innych prac niezbqdnych do zrealizowania przedmiotu 

umowy, a w szczegolnosci: a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w 

trakcie robot, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezqcej (roboty zanikowe), c) wykonanie dokumentacji 

powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w 

dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z projektem 

budowlanym ze wszystkimi zarzqdcami sieci odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robot, 

e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia kierownika budowy 

potwierdzajqcego, ze wbudowane wyroby budowlane sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, f) 

uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badah, pomiarow, 

przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i 

urzqdzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badah, pomiarow, prob po montazowych, ptukan, 

testow i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrow mediow : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik 

wody zasilajqcej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzqdzen nalezy doprowadzic do systemu nadrzqdnego 

a liczniki nalezy doposazyc w lokalne karty pamiqci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajqcego 

(woda gorqca, para wodna), h) odbior urzqdzen przez Urzqd Dozoru Technicznego, i) wykonanie dokumentacji 

techniczno - rozruchowq zainstalowanych maszyn i urzqdzen w jqzyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i 

konserwacji maszyn i urzqdzen oraz eksploatacji w jqzyku polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i 

urzqdzen wraz z protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych w jqzyku polskim, I) zestawienie 

protokotow z rozruchu technologicznego, t) protokot gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu 

umowy, m) zestawienie kodow zrodtowych produktow (programow komputerowych wchodzqcych w sktad 

oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania 

inwestycyjnego oraz skryptow konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie 

innych wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badah, pomiarow, 

przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i 

urzqdzen), o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajqcego
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w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzgdzen, p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchow 

technologicznych i ruchu probnego 72 godzinnego zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie dokumentow, 

ktorych dotqczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie prawomocnej decyzji 

pozwolenia na uzytkowanie.

2) Wspolny Stownik Zamowieri(CPV): 45331110-0, 71320000-7, 45333000-0, 45333100-1, 45111200-0, 

45231400-9, 45232000-2, 45310000-3, 45000000-7, 71355000-1, 09321000-5, 09322000-2

3) Wartosc cz^sci zamowienia(jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach: 

okres w dniach: 

data rozpoczQcia: 

data zakonczenia: 2020-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwaraneji 20,00

termin wykonania robot budowlanych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CZESC II -  zadanie nr 2 - „Wykonanie Kottowni Nr 2, polegaiacei na zabudowie kotta
Cz^sc

2 Nazwa: gazowego, wodnego o mocy 8,0 MWt z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia 
nr:

spalin.

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, ustug lub robot budowlanych lub 

okreslenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustugQ lub roboty budowlane:2 CZ^St II -  Zadanie nr 2 

obejmujqce: 1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udost^pnionego 

przez Zamawiaj^cego, wielobranzowej dokumentaeji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z 

niezb^dnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostateeznej lub zaopatrzonej w 

rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowy. Dokumentacja projektowa powinna 

obejmowac: a) Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany (PB), d) 

Projekt wykonawezy (PW), e) wykonanie nast^pujqcego zakresu prac: - analizy materiatow dostarczonych przez 

Zamawiajqcego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizaeji planowanej inwestycji, 

oceny uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny dost^pnosci komunikacyjnej, oceny dost^pnosci 

infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediow oraz oceny ekonomicznej opiacalnosci inwestycji, - okreslenie 

charakterystycznych parametrow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji przestrzennych 

pomi^dzy poszczegolnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej gabarytow oraz 

skutkow przyj^tych rozwiqzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu, analiza akustyezna i 

zanieczyszczen, analiza warunkow posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko, analiza 

celowosci, - uzyskanie i aktualizaeja mapy do celow projektowych, - ustalenie zakresu badan geologiczno- 

hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - uzyskanie zapewnien i 

warunkow przytqczenia mediow, - uzyskanie innych niezb^dnych opinii, uzgodnien, decyzji poza wymienionymi 

powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozen
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planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czqsci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czqsci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewnqtrznych odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbqdnym do uzupetnienia Projektu 

Budowlanego (PB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie 

niezbqdnym do uzupetnienia Projektu budowlanego (PB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie 

dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i prob gwarancyjnych potwierdzajqce 

osiqgniqcie deklarowanych parametrow technicznych), - opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 2, - 

opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracq obiektu, zawierajqcq zakres projektowany i 

stan istniejqcy, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajqca zakres 

projektowany i stan istniejqcy, - opracowanie kompletnej dokumentacji niezbqdnej do uzyskania w imieniu 

Zamawiajqcego „Decyzji pozwolenia na uzytkowanie", o ile bqdzie ono wymagane, - opracowanie Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie 

zbiorczego zestawienia kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow robot podlegajqcych 

odbiorom czqsciowym, - opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb 

i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia 

robot odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow obiektow 

tymczasowych i towarzyszqcych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie 

wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji. 2) 

Etap II - wykonanie robot budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez 

wykonawcq, a zatwierdzonej przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust.2 pkt 1) 

powyzej (Etap I ) zgodnie z dokumentami zezwalajqcymi na prowadzenie robot budowlanych w zakresie, w 

jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo -  finansowym. Etap ten obejmuje w 

szczegolnosci: a) wykonanie kompletnego zrodta wytwarzania ciepta, sktadajqcego siq z nastqpujqcych 

gtownych urzqdzeri i systemow: - kociot gazowy, wodny z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym, - uktad 

wody zasilajqcej z systemem pomp, armaturq regulacyjnq, odcinajqcq i automatykq, - uktad odprowadzania 

spalin wraz z uktadem neutralizacji skroplin ze spalin, - system zasilania w paliwo gazowe z wewnqtrznej sieci 

zaktadowej sredniego cisnienia DN100 (3 bar), - system pompy wody obiegowej kotta odzysknicowego PD-3 

wraz z armaturq, - przytqcza wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, 

cyfrowej, - wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody gorqcej z kotta wodnego oraz ekonomizera do 

istniejqcej wymiennikowni, w tym uktad pompowy i armatura regulacyjna, - rurociqg wody (zasilanie /  powrot) 

-  od kolektora kotta odzysknicowego do Kottowni Nr 2 wraz z armaturq odcinajqcq, - rurociqgi wody (zasilanie /  

powrot) w Kottowni Nr 2 wraz z armaturq, - instalacja odwodnien wraz z uktadem rozprqzania i schtadzania, - 

automatyczny uktad odmulania ze studniq schtadzajqcq z odprowadzeniem odmulin do istniejqcej kanalizacji 

przemystowej, - instalacja wewnqtrzna gazu do palnika kotta, b) kompletne rurociqgi poszczegolnych instalacji, 

w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z 

wetny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu Zamawiajqcego, oznakowania rurociqgow i armatury oraz 

urzqdzen, c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu Kottowni Nr 2 z systemem optyczno-akustycznym i modutem 

alarmowym, d) instalacje elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wtasnych kotta gazowego i urzqdzen 

towarzyszqcych od szaf zasilajqco-sterowniczych do urzqdzen: - szafa zasilajqco-sterownicza kotta wodnego, - 

szafa zasilajqco-sterownicza uktadu wody zasilajqcej, - uktad regulacji wody gorqcej z kotta, - uktad regulacji 

wody gorqcej z ekonomizera wodnego, e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzqdzen 

dostarczanych przez wykonawcq, f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym wodnym i urzqdzeniami 

towarzyszqcymi oraz potqczenie z istniejqcym systemem produkcji i dystrybucji ciepta, sterowanym z 

istniejqcego nadrzqdnego systemu automatyki, zarzqdzajqcym pracq catej elektrocieptowni, g) przebudowa 

istniejqcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta wodnego i urzqdzen towarzyszqcych, h) rozbudowa 

istniejqcego nadrzqdnego uktadu sterowania pracq catego obiektu Zamawiajqcego, w zwiqzku z przytqczeniem
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Kottowni Nr 2 i urzqdzeri towarzyszqcych, i) rozbudowa istniej^cego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu 

Zamawiajgcego, w zwi^zku z przytgczeniem Kottowni Nr 2 i urzqdzeri towarzyszqcych, j) instalacja p.poz. oraz 

zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniej^cych instalacji przechodzqcych przez projektowane przegrody 

wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 2, k) system wentylacji obiektu, I) wszystkie inne 

niezb^dne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowq wszystkich 

kolidujqcych instalacji z projektowanym uktadem, t) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otworow 

tymczasowych w scianach pomieszczenia celem wprowadzenia urz^dzeri, a takze ich odtworzenia, m) roboty 

budowlane i konstrukcyjne zwigzane z posadowieniem kotta i komina, n) wykonanie uktadow regulacyjnych w 

zakresie: - regulacja cisnienia pary z kotta, - regulacja temperatury wody z ekonomizera, - automatyczne 

uzupetnianie wody w obiegu kotta parowego, - automatyczne uzupetnianie wody w obiegu miejskiej sieci 

cieptowniczej i wspotpraca z pompami stabilizujqcymi cisnienie w sieci, - zdalne odczyty z licznika gazu, pary, 

wody gorqcej i wody uzupetniajqcej, - pomiary zdalne cisnienia i temperatury, o) wykonanie innych robot i prac 

niezb^dnych do zrealizowania robot budowlanych, mi^dzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod rurociqgi, 

urzqdzenia i pompowni^ wody zasilajqcej, - kompletne rurociqgi poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, 

zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z 

blachy aluminiowej (na zewnqtrz) i z folii aluminiowej (wewnqtrz), wg standardu Zamawiajqcego, oznakowania 

rurociqgow i armatury oraz urzqdzen, - oznakowanie oraz zabezpieczenie przej^tego terenu budowy na czas 

robot, - organizacj^ zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizacjQ dojsc i dojazdow do posesji w trakcie 

prowadzenia robot, - zapewnienie nadzoru zarzqdcow sieci wynikajqce z uzgodnien, - biezgcy wywoz 

materiatow nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny koszt, - wykonanie robot naprawczych 

infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot 

odtworzeniowych, - uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrocenie terenu budowy do stanu 

pierwotnego. 3) Etap II - wykonanie innych prac niezb^dnych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w 

szczegolnosci: a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot, b) 

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezqcej (roboty zanikowe), c) wykonanie dokumentacji powykonawczej 

z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch 

egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi 

przez kierownika budowy oraz projektanta, d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na 

zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi 

zarzqdcami sieci odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robot, e) uzyskanie atestow, 

certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajqcego, ze wbudowane 

wyroby budowlane sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokumentow, 

protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen 

(m.in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzqdzen), g) przeprowadzenie 

wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob po montazowych, ptukan, testow i sprawdzen w tym: pomiary 

miejscowe parametrow mediow : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajqcej, licznik wody 

zimnej z SUW (pomiary z urzgdzen nalezy doprowadzic do systemu nadrz^dnego a liczniki nalezy doposazyc w 

lokalne karty pami^ci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajqcego (woda gorqca, para wodna), h) 

odbior urzqdzen przez Urzqd Dozoru Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowq 

zainstalowanych maszyn i urzqdzeh w j^zyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i 

urzqdzen oraz eksploatacji w jQzyku polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzqdzen wraz z 

protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych w j^zyku polskim, I) zestawienie protokotow z rozruchu 

technologicznego, t) protokot gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie 

kodow zrodtowych produktow (programow komputerowych wchodzqcych w sktad oprogramowania 

dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz skryptow 

konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych dokumentow, 

protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. 

in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzgdzeh), o) oswiadczenie wykonawcy 

wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajqcego w zakresie obstugi i eksploatacji 

maszyn i urzqdzen, p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchow technologicznych i ruchu
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probnego 72 godzinnego zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie dokumentow, ktorych dotqczenia do 

zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na 

uzytkowanie.

2) Wspolny Stownik Zamowieh(CPV): 45331110-0, 71320000-7, 45333000-0, 45333100-1, 45111200-0, 

45231400-9, 45232000-2, 45310000-3, 45000000-7, 71355000-1, 09321000-5, 09322000-2

3) Wartosc cz^sci zamowienia(jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach: 

okres w dniach: 

data rozpocz^cia: 

data zakonczenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwaraneji 20,00

termin wykonania robot budowlanych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz$sc CZijSC III -  zadanie nr 3 - „Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajqcej na zabudowie kotta
3 Nazwa:

nr: gazowego, wodnego o mocy 6,0 MWt wraz z uktadem odprowadzenia spalin.

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, ustug lub robot budowlanych lub 

okreslenie zapotrzebowania i wymagah) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug$ lub roboty budowlane:CZf;££ III -  Zadanie nr 3 obejmujqce:

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udost^pnionego przez 

Zamawiaj^cego, wielobranzowej dokumentaeji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezb^dnymi 

uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostateeznej lub zaopatrzonej w rygor 

natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowy. Dokumentacja projektowa powinna 

obejmowac: a) Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany (PB), d) 

Projekt wykonawezy (PW), e) wykonanie nast^pujgcego zakresu prac: - analizy materiatow dostarczonych przez 

Zamawiaj$cego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizaeji planowanej inwestycji, 

oceny uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny dost^pnosci komunikacyjnej, oceny dost^pnosci 

infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediow oraz oceny ekonomicznej optacalnosci inwestycji, - okreslenie 

charakterystycznych parametrow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji przestrzennych 

pomi^dzy poszczegolnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej gabarytow oraz 

skutkow przyj^tych rozwiqzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu, analiza akustyezna i 

zanieczyszczen, analiza warunkow posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko, analiza 

celowosci, - uzyskanie i aktualizaeja mapy do celow projektowych, - ustalenie zakresu badan geologiczno- 

hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - uzyskanie zapewnien i 

warunkow przyiqczenia mediow, - uzyskanie innych niezb^dnych opinii, uzgodnien, decyzji poza wymienionymi 

powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w cz^sci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w cz^sci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozen
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planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewnqtrznych odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej 

inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbqdnym do uzupetnienia Projektu 

Budowlanego (PB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie 

niezbqdnym do uzupetnienia Projektu budowlanego (PB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie 

dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i prob gwarancyjnych potwierdzajqce 

osiqgniqcie deklarowanych parametrow technicznych), - opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 2, - 

opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracq obiektu, zawierajqcq zakres projektowany i 

stan istniejqcy, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajqca zakres 

projektowany i stan istniejqcy, - opracowanie kompletnej dokumentacji niezbqdnej do uzyskania w imieniu 

Zamawiajqcego „Decyzji pozwolenia na uzytkowanie", o ile bqdzie ono wymagane, - opracowanie Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie 

zbiorczego zestawienia kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow robot podlegajqcych 

odbiorom czqsciowym, - opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb 

i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia 

robot odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow obiektow 

tymczasowych i towarzyszqcych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie 

wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji. 2) 

Etap II - wykonanie robot budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez 

wykonawcq, a zatwierdzonej przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) 

powyzej (Etap I) zgodnie z dokumentami zezwalajqcymi na prowadzenie robot budowlanych w zakresie, w 

jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo -  finansowym. Etap ten obejmuje w 

szczegolnosci: a) wykonanie kompletnego zrodta wytwarzania ciepta, sktadajqcego siq z nastqpujqcych 

gtownych urzqdzen i systemow: - kociot gazowy, wodny z wyposazeniem, - uktad wody zasilajqcej z systemem 

pomp, armaturq regulacyjnq, odcinajqcq i automatykq, - uktad odprowadzania spalin wraz z uktadem 

neutralizacji skroplin ze spalin, - system zasilania w paliwo gazowe z wewnqtrznej sieci zaktadowej sredniego 

cisnienia DN100 (3 bar), - system pompy wody obiegowej kotta odzysknicowego PD-3 wraz z armature, - 

przytqcza wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, cyfrowej, - 

wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody gorqcej z kotta wodnego do istniejqcej wymiennikowni, w tym 

uktad pompowy i armatura regulacyjna, - rurociqg wody (zasilanie /  powrot) -  od kolektora kotta 

odzysknicowego wraz z armaturq odcinajqcq, - rurociqgi wody (zasilanie /  powrot) wraz z armaturq, - instalacja 

odwodnien wraz z uktadem rozprqzania i schtadzania, - automatyczny uktad odmulania ze studniq schtadzajqcq 

z odprowadzeniem odmulin do istniejqcej kanalizacji przemystowej, - instalacja wewnqtrzna gazu do palnika 

kotta, b) kompletne rurociqgi poszczegolnych instalacji, w tym  rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje 

wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg 

standardu Zamawiajqcego, oznakowania rurociqgow i armatury oraz urzqdzen, c) uktad detekcji gazu w 

pomieszczeniu Kottowni Nr 2 z systemem optyczno-akustycznym i modutem alarmowym, d) instalacje 

elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wtasnych kotta gazowego i urz$dzen towarzyszqcych od szaf zasilajqco- 

sterowniczych do urzgdzen - szafa zasilajqco-sterownicza kotta wodnego, - szafa zasilajqco-sterownicza uktadu 

wody zasilajgcej, - uktad regulacji wody gorqcej z kotta, e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz 

wszystkich urzqdzen dostarczanych przez wykonawc^, f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym 

wodnym i urzqdzeniami towarzyszqcymi oraz potqczenie z istniejgcym systemem produkcji i dystrybucji ciepta, 

sterowanym z istniejqcego nadrz^dnego systemu automatyki, zarzgdzajqcym pracq catej elektrocieptowni, g) 

przebudowa istniejqcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta wodnego i urzqdzen towarzyszqcych, h) 

rozbudowa istniejqcego nadrz^dnego uktadu sterowania pracq catego obiektu Zamawiajqcego, w zwiqzku z 

przytqczeniem Kottowni Nr 2 i urzqdzen towarzyszqcych, i) rozbudowa istniejqcego uktadu wizualizacji pracy 

catego obiektu Zamawiajqcego, w zwiqzku z przytqczeniem Kottowni Nr 2 i urzqdzen towarzyszqcych, j) 

instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejqcych instalacji przechodzqcych przez
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projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 2, k) system wentylacji 

obiektu, I) wszystkie inne niezb^dne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z 

przebudowq wszystkich kolidujqcych instalacji z projektowanym uktadem, t) przejscia p.poz. instalacji, 

wykonanie otworow tymczasowych w scianach pomieszczenia celem wprowadzenia urzqdzen, a takze ich 

odtworzenia, m) roboty budowlane i konstrukcyjne zwiqzane z posadowieniem kotta i komina, n) wykonanie 

uktadow regulacyjnych w zakresie: - regulacja cisnienia pary z kotta, - regulacja temperatury wody z 

ekonomizera, - automatyczne uzupetnianie wody w obiegu kotta parowego, - automatyczne uzupetnianie wody 

w obiegu miejskiej sieci cieptowniczej i wspotpraca z pompami stabilizujqcymi cisnienie w sieci, - zdalne odczyty 

z licznika gazu, pary, wody gorqcej i wody uzupetniaj$cej, - pomiary zdalne cisnienia i temperatury, o) 

wykonanie innych robot i prac niezb^dnych do zrealizowania robot budowlanych, mi^dzy innymi: - konstrukcje 

wsporcze pod rurociqgi, urzqdzenia i pompowni^ wody zasilajqcej, - kompletne rurociqgi poszczegolnych 

instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje 

termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewnqtrz) i z folii aluminiowej (wewnqtrz), wg 

standardu Zamawiajqcego, oznakowania ruroci^gow i armatury oraz urzqdzen, - oznakowanie oraz 

zabezpieczenie przej^tego terenu budowy na czas robot, - organizacj^ zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - 

organizacj^ dojsc i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot, - zapewnienie nadzoru zarzqdcow sieci 

wynikaj^ce z uzgodnieri, - biezqcy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny 

koszt, - wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji 

robot ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych, - oznakowanie oraz zabezpieczenie przej^tego terenu 

budowy na czas robot, organizacja zaplecza budowy, - zagospodarowanie terenu przylegtego umozliwiajgce 

obstugQ i dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny wyglqd, - uporzqdkowanie terenu po robotach 

budowlanych, przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 3) Etap II - wykonanie innych prac 

niezb^dnych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: a) wykonanie petnej dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biez^cej 

(roboty zanikowe), c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi 

(gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d) wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej 

niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarz^dcami sieci odpowiednich branz wraz z 

zestawieniem ilosci wykonanych robot, e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz 

oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajqcego, ze wbudowane wyroby budowlane sq zgodne z art. 10 

ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami 

wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbiorow technicznych i rozruchu, 

sprawnosci dziatania instalacji i urzqdzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob 

po montazowych, piukan, testow i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrow mediow : licznik gazu, 

licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajqcej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzqdzen nalezy 

doprowadzic do systemu nadrz^dnego a liczniki nalezy doposazyc w lokalne karty pami^ci), pomiar energii 

cieplnej wg wymagan Zamawiajqcego (woda gor^ca, para wodna), h) odbior urzqdzen przez Urzqd Dozoru 

Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowq zainstalowanych maszyn i urzgdzen w 

j^zyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzqdzen oraz eksploatacji w j^zyku 

polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzqdzen wraz z protokotami z przeprowadzenia prob 

gwarancyjnych wj^zyku polskim, I) zestawienie protokotow z rozruchu technologicznego, t) protokot gotowosci 

do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie kodow zrodtowych produktow (programow 

komputerowych wchodzqcych w sktad oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego 

w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz skryptow konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i 

wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami 

wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in. odbiorow technicznych i rozruchu, 

sprawnosci dziatania instalacji i urz^dzen), o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze 

przeszkolit personel Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzqdzeh, p) przeprowadzenie 

wymaganych prob, testow, rozruchow technologicznych i ruchu probnego 72 godzinnego zgodnie z
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wymaganiami PFU, r) zestawienie dokumentow, ktorych dotqczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, 

obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaj^ przepisy Prawa 

budowlanego, s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajqcy dopuszcza 

zastosowanie zrodta uzywanego. Zrodto to Zamawiajqcy zamierza nabyc na przetomie lipca-sierpnia 2020 roku. 

Uwaga: W jednostkach wytworczych ciepta dopuszcza si^ zainstalowanie wytgcznie urzqdzen nowych. Wyjqtek 

stanowi zadanie inwestycyjne nr 3, przy realizacji ktorego, Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie zrodta 

uzywanego. Zrodto to Zamawiajgcy zamierza nabyc na przetomie lipca-sierpnia 2020 roku o czym niezwtocznie 

poinformuje wykonawcQ.

2) Wspolny Stownik Zamowieri(CPV): 45331110-0, 71320000-7, 45333000-0, 45333100-1, 45111200-0, 

45231400-9, 45232000-2, 45310000-3, 45000000-7, 71355000-1, 09321000-5, 09322000-2

3) Wartosc cz^sci zamowienia(jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach: 

okres w dniach: 

data rozpoczQcia: 

data zakoriczenia: 2021-03-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwaraneji 20,00

termin wykonania robot budowlanych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czqsc CZIjSd: IV -  zadanie nr 4 - „Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajqcej na budowie budynku
4 Nazwa:

nr: kottowni z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu."

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, ustug lub robot budowlanych lub 

okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustugs lub roboty budowlane:CZ£SC IV -  Zadanie nr 4 obejmujqce: 

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udost^pnionego przez 

Zamawiajqcego, wielobranzowej dokumentaeji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezb^dnymi 

uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostateeznej lub zaopatrzonej w rygor 

natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowy polegajqcej na budowie budynku kottowni z 

instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja projektowa 

powinna obejmowac: a) Opracowania przedprojektowe (OP), b) Projekt koncepcyjny (PK), c) Projekt budowlany 

(PB), d) Projekt wykonawezy (PW), e) wykonanie nast^pujqcego zakresu prac: - analizy materiatow 

dostarczonych przez Zamawiajqcego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny lokalizaeji 

planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny dost^pnosci 

komunikacyjnej, oceny dost^pnosci infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediow oraz oceny ekonomicznej 

optacalnosci inwestycji, - okreslenie charakterystycznych parametrow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, 

wzajemnych relacji przestrzennych pomi^dzy poszczegolnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady 

zabudowy, jej gabarytow oraz skutkow przyj^tych rozwiqzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza 

chtonnosci terenu, analiza akustyezna i zanieczyszczen, analiza warunkow posadowienia, analiza oddziatywania 

inwestycji na srodowisko, analiza celowosci, - uzyskanie i aktualizaeja mapy do celow projektowych, - ustalenie
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zakresu badari geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - 

uzyskanie zapewnien i warunkow przytgczenia mediow, - uzyskanie innych niezbgdnych opinii, uzgodnieri, 

decyzji poza wymienionymi powyzej, - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem 

odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czgsci drogowej

odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu w czgsci konstrukcyjnej

odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu sieci zewngtrznych

odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do

potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do 

potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do 

potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbgdnym 

do uzupetnienia Projektu Budowlanego (PB) dla poszczegolnych branz, - opracowanie Projektu 

technologicznego (PT) w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia Projektu budowlanego (PB) dla poszczegolnych 

branz, - opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i prob 

gwarancyjnych potwierdzajgce osiggnigcie deklarowanych parametrow technicznych), - opracowanie instrukcji 

eksploatacji i Kottowni Nr 2, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracg obiektu, 

zawierajgcg zakres projektowany i stan istniejgcy, - opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji 

obiektu, zawierajgca zakres projektowany i stan istniejgcy, - opracowanie kompletnej dokumentacji niezbgdnej 

do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego „Decyzji pozwolenia na uzytkowanie", o ile bgdzie ono wymagane, - 

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) dla 

poszczegolnych branz, - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen 

elementow robot podlegajgcych odbiorom czgsciowym, - opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - opracowanie projektow organizacji 

ruchu docelowy i na czas prowadzenia robot odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji, - 

opracowanie projektow obiektow tymczasowych i towarzyszgcych odpowiednio do potrzeb i zatozen 

planowanej inwestycji, - opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i 

zatozen planowanej inwestycji. Budynek Kottowni Nr 2 zostanie zlokalizowany naprzeciwko budynku 

elektrocieptowni gazowej w miejscu po zasypanych zbiornikach magazynowych wody na dziatce Nr 1540/161. 

Uktadu konstrukcyjny posadowienia budynku nalezy dostosowac do istniejgcych scian zelbetowych zbiornikow 

bez koniecznosci ich skucia. Zamawiajgcy dysponuje petng inwentaryzacjg geodezyjng scian zbiornikow. 

Budynek Kottowni Nr 2: bryta budynku prosta, budynek jednokondygnacyjny niski o konstrukcji stalowej z 

wykonczeniem scian ptytami warstwowymi, o rownej wysokosci kazdej sciany, zakonczony attykg z kazdej 

strony. Dach dwu lub jednospadowy. Budynek wyposazony w bramy rolowane i drzwi otwierane na zewngtrz. 

Okna w postaci naswietla na catej szerokosci sciany nad bramg (elewacja zachodnia). W budynku Kottowni Nr 2 

zabudowane zostang dwa kotty wodne: a) kociot KGW-1 o mocy cieplnej 8,0 MWt z ekonomizerem wodnym - 

zadanie nr 2, b) kociot KGW-2 o mocy cieplnej 6,0 MWt - zadanie nr 3. Pomigdzy projektowanym nowym 

budynkiem Kottowni Nr 2, a istniejgcym budynkiem elektrocieptowni nalezy zabudowac estakadg, 

zapewniajqcq przeswit do istniejqcej niwelety drogi min. 4,80 m. Na estakadzie nalezy poprowadzic rurociggi 

wody grzewczej 2xDN200, gazu zasilajgcego kotty, siec cyfrowg i zasilanie elektryczne obiektu. Z uwagi na 

niewielkg kubaturg nowego budynku Kottowni Nr 2 powietrze do spalania nalezy doprowadzic z zewngtrz 

kanatami poprowadzonymi w przyziemiu. Kazdy z kottow bgdzie posadowiony na wtasnych fundamentach i 

bgdzie posiadat odrgbny uktad odprowadzania spalin z emitorami o konstrukcji samonosnej, zlokalizowanymi 

na fundamentach poza budynkiem kottowni. Przy projektowaniu fundamentow pod kotty wykonawca winien 

zatozyc wykonanie posredniego fundamentowania np. poprzez zastosowania palowania. Wynika to z faktu, ze 

obecnie zbiorniki sg zasypane warstwg gruzu i ziemi o grubosci ok. 2,5 - 4,5 m od poziomu terenu do dna 

zelbetowego. Grunt nie jest ustabilizowany. To samo dotyczy fundamentow kominow kottow. 

Charakterystyczne parametry budynku Kottowni Nr 2: a) powierzchnia zabudowy: ok. 215,0 m2, b) 

powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 194,0 m2, c) ilosc kondygnacji naziemnych: 1, d) wysokosc catkowita 

budynku (z attykg): ok. 6,6 m, e) kubatura brutto: ok. 1.100,0 m3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe: a) 

stopy i tawy fundamentowe: wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro b) sciany podwalinowe 

zewngtrzne: zelbetowe prefabrykowane, ocieplone metodg lekkg mokrg, c) posadzka betonowa zacierana na
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gtadko, powierzchniowo utwardzona, d) gtowna konstrukcja nosna: stalowa ramowa spawana, e) konstrukcja 

dachu: stropodach lekki na konstrukcji z blachy stalowej trapezowej f) pokrycie dachu: z folii termozgrzewalnej 

lub papy NRO, g) obrobki blacharskie: systemowe i wykonywane na zamowienie z blachy stalowej 

ocynkowanej, powlekanej lakierem poliestrowym, h) lekka sciana ostonowa: z ptyt warstwowych 

prefabrykowanych, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 100 mm (U=0,23W/m2xK), kolor zewn^trzny 

RAL7016, kolor wewn^trzny RAL9002, i) brama rolowana: szt. 2, systemowa, rdzen izolacyjny z pianki IPN 

(U=l,5W/m2xK), kolor zewn^trzny RAL7016, kolor wewn^trzny RAL9002, otwierana elektrycznie z mozliwosci^ 

r^cznq, wymiar 3,4/3,8 m, j) drzwi zewn^trzne: szt. 1, ocieplane, rdzen izolacyjny z pianki IPN lub wetny 

mineralnej (U=l,5W/m2xK), kolor zewn^trzny RAL7016, kolor wewn^trzny RAL9002, wyposazone w 

samozamykacz, przystosowane do kontroli dost^pu wejscia, wymiar 1,0/2,0 m, k) okna: szyba zespolona na 

ramie aluminiowej (U=l,lW /m2xK dla catosci okna), kolor RAL7016, powierzchnia ok. 16,8 m2, w tym ok. 30% 

powierzchni uchylnej. Budynek Kottowni Nr 2 musi posiadac wszystkie instalacje technicznego wyposazenia, w 

szczegolnosci: a) oswietlenie wewn^trzne, b) gniazda wtykowe 230V i 400V, c) instalacja wody zimnej (zlew 

techniczny i cele zmywne posadzki), d) kanalizacja technologiczna, e) wentylacja, f) ogrzewanie elektryczne 

(aparat grzewczo-wentylacyjny) z uktadem regulacyjnym temperatury zadanej, g) odwodnienie dachu 

podcisnieniowe, h) p.poz., i) okablowanie do drzwi zewn^trznych umozliwiajqce w przysztosci przez 

Zamawiajqcego zamontowanie kontroli dost^pu. j) przytqcze wody zimnej, k) przytqcze kanalizacji deszczowej, I) 

przytqcze kanalizacji technologicznej ze studni^ schtadzajqcq, t) przyt^cze elektryczne potrzeb wtasnych obiektu 

i urz^dzen technologicznych, m) wyprowadzenie mocy cieplnej z kottow wodnych nalezy doprowadzic do 

istniejqcych kolektorow (zasilanie /  powrot) znajdujgcych si$ w budynku elektrocieptowni gazowej 

(pomieszczenie kotta odzysknicowego. n) przytqcze cyfrowe zapewniajqce wyprowadzenie sygnatow z urzqdzeri 

technologicznych, kontroli dost^pu i kamer. o) dojazd do budynku Kottowni Nr 2 na catej jego szerokosci nalezy 

potgczyc nawierzchniq z kostki betonowej o grubosci 8 cm z istniejgcq drogq. Wytrzymatosc drogi dla ruchu 

ciQzkiego. Wokot budynku kottowni nalezy wykonac opask^ szerokosci 60 cm z kostki betonowej o grubosci 6 

cm. Wykonawca przed rozpocz^ciem prac projektowych powinien wykonac: a) potwierdzenia bqdz weryfikacji 

danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajqcego (zatozen bilansowych i 

jakosciowych, zatozen do modernizacji i rozbudowy istniejgcego systemu sterowania i wizualizacji catego 

obiektu) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiqgni^cie wymagan zawartych w 

PFU, b) wszystkie badania i analizy uzupetniajqce niezb^dne dla prawidtowego wykonania cz^sci przedmiotu 

zamowienia, c) potwierdzenia bqdz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac osiggni^cie wymagan zawartych w PFU oraz zweryfikuje wszystkie 

przekazane przez Zamawiaj^cego informacje dotyczqce problemow, d) dokumentacj^ fotograficznq terenu 

budowy, zatwierdzic jg i zdeponowac u Zamawiajgcego. Uwaga: W ramach tego zadania Zamawiajqcy 

dopuszcza alternatywnq lokalizacj$ kottowni w budynku istniejgcej hali turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja 

uzalezniona jest od uzyskania przez Zamawiajgcego prawa do dysponowania w /w  nleruchomosci^ na cele 

inwestycyjne. 2) Etap II - wykonanie robot budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie 

opracowanej przez wykonawc^, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktorej 

mowa w ust.2 pkt 1) powyzej ( Etap I ) zgodnie z dokumentami zezwalajqcymi na prowadzenie robot 

budowlanych w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo -  finansowym. 

Etap ten obejmuje w szczegolnosci: a) budowy kompletnego, nowego budynku Kottowni nr 2 z niezb^dnym 

wyposazeniem technicznym (woda zimna do celow zmywnych posadzki, woda zimna ze zlewem technicznym, 

kanalizacja technologiczna, kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, oswietlenie, gniazda wtykowe, 

instalacja cyfrowa, ogrzewania), b) estakadQ dla rurociqgow i przytqczy kablowych, c) kompletne rurociqgi 

poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie 

antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewn^trz) i z folii aluminiowej 

(wewnqtrz), wg standardu Zamawiajqcego, oznakowania rurociqgow i armatury oraz urzqdzeri, d) wymagane 

przytqcza do budynku Kottowni Nr 2: woda zimna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna, 

elektryczne, cyfrowe, e) przytqcze gazu ziemnego od skrzynki gazowej na scianie budynku elektrocieptowni 

gazowej do budynku Kottowni Nr 2 wraz z uktadem zaporowym i redukcyjnym na scianie budynku, f) rurociqg 

wody (zasilanie /  powrot) -  od kolektora kotta odzysknicowego do Kottowni Nr 2 wraz z armaturq odcinaj^cg, g)
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inne roboty budowlane inne prace niezb^dne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, w tym 

mi^dzy innymi: - konstrukcje wsporcze pod ruroci^gi, urzqdzenia i pompowniQ wody zasilajqcej, - kompletne 

rurociqgi poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze, zabezpieczenie 

antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewnqtrz) i z folii aluminiowej 

(wewngtrz), wg standardu Zamawiajqcego, oznakowania rurociqgow i armatury oraz urzqdzen, - oznakowanie 

oraz zabezpieczenie przej^tego terenu budowy na czas robot, - organizacj^ zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - 

organizacj^ dojsc i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot, - zapewnienie nadzoru zarzqdcow sieci 

wynikajqce z uzgodnieri, - biezqcy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny 

koszt, - zapewnienie kierownika budowy, kierownikow robot wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego 

projektantow, - wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek 

realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych, - uporzgdkowanie terenu po robotach 

budowlanych, przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 3) Etap II - wykonanie innych prac 

niezb^dnych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: a) wykonanie petnej dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot, b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezqcej 

(roboty zanikowe), c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi 

(gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, d) wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej 

niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzqdcami sieci odpowiednich branz wraz z 

zestawieniem ilosci wykonanych robot, e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz 

oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajqcego, ze wbudowane wyroby budowlane sq zgodne z art. 10 

ustawy Prawo budowlane, f) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami 

wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbiorow technicznych i rozruchu, 

sprawnosci dziatania instalacji i urzqdzen), g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob 

po montazowych, ptukari, testow i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrow mediow : licznik gazu, 

licznik ciepta w parze, licznik wody zasilajqcej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzqdzen nalezy 

doprowadzic do systemu nadrz^dnego a liczniki nalezy doposazyc w lokalne karty pami^ci), pomiar energii 

cieplnej wg wymagan Zamawiajqcego (woda gorqca, para wodna), h) odbior urzqdzen przez Urzqd Dozoru 

Technicznego, i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowq zainstalowanych maszyn i urz^dzen w 

j^zyku polskim, j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzqdzen oraz eksploatacji w j^zyku 

polskim, k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urz$dzen wraz z protokotami z przeprowadzenia prob 

gwarancyjnych w j^zyku polskim, I) zestawienie protokotow z rozruchu technologicznego, t) protokot gotowosci 

do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy, m) zestawienie kodow zrodtowych produktow (programow 

komputerowych wchodzgcych w sktad oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego 

w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz skryptow konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i 

wizualizacji, n) zestawienie innych wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami 

wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in. odbiorow technicznych i rozruchu, 

sprawnosci dziatania instalacji i urzqdzen), o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze 

przeszkolit personel Zamawiaj^cego w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzqdzen, p) przeprowadzenie 

wymaganych prob, testow, rozruchow technologicznych zgodnie z wymaganiami PFU, r) zestawienie 

dokumentow, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku 

o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaj$ przepisy Prawa budowlanego, s) uzyskanie prawomocnej 

decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Uwaga: W ramach tego zadania Zamawiajqcy dopuszcza alternatywng 

lokalizacj^ kottowni w budynku istniej^cej hali turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzalezniona jest od 

uzyskania przez Zamawiajqcego prawa do dysponowania w /w  nieruchomosci^ na cele inwestycyjne.

2) Wspolny Stownik Zamowieh(CPV): 45000000-7, 71320000-7, 45333000-0, 45331110-0, 45333100-1, 

45111200-0, 45231400-9, 45232000-2, 45310000-3, 71355000-1, 09321000-5, 09322000-2

3) Wartosc cz^sci zamowienia(jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach: 

okres w dniach: 

data rozpocz^cia: 

data zakoriczenia: 2021-03-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 20,00

termin wykonania robot budowlanych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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