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I. N A Z W A O R A Z A D R E S Z A M A W IA J /\C E G O

Zamawiaj^cy:
AEC Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq reprezentowana przez Mirostawa Nowaka - Prezesa Zarzqdu
tel. (33)443 40 50,
fax: (33) 443 40 53
e-mail: aec(a)aecandrvchow.pl
www.aec.info.pl
Adres Zamawiajqcego: 34-120 Andrychow, ul. Batorego 24
Adres korespondencyjny: 34-120 Andrychow, ul. Krakowska 83
II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1.

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwanej dalej „ustawq PZP".

2.

Wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. ponizej tzw. „progow unijnych".
W toku post^powania, Zamawiajqcy zastosuje tzw. „procedur$ odwrocon^", okreslon^ w art. 24aa ustawy
PZP. Zamawiajqcy nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawcow (ocena spetniania warunkow
udziafu w post^powaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wst^pnych oswiadczen
wykonawcow, lecz w pierwszej kolejnosci dokonuje oceny ofert pod kqtem przestanek odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wytqcznie
w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, dokona oceny
podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wst^pne, a nast^pnie wezwie Wykonawcy do ztozenia
w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, term inie aktualnych na dzieh ztozenia oswiadczen lub dokumentow
wskazanych w dziale VI SIWZ.
Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajqcego i Wykonawcow w post^powaniu o udzielenie
zamowienia stosuje siQ przepisy powotanej ustawy PZP oraz aktow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
Zamowienie jest dofinansowane ze srodkow Gminy Andrychow, pozyskanych z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Ochrona powietrza Modernizacja Kottowni".

3.

4.

5.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA
1. Przedmiotem zamowienia realizowanego w form ule „zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompletnych
dwoch kottowni gazowych wraz z robotami towarzysz^cymi dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszqcymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83"

2 Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 4 czesci - 4 zadania inwestvcvine:
.

CZEiaC I - zadanie nr 1 - „ Wykonanie Kottowni Nr 1, polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, parowego
o wydajnosci 7,0 M g /h pary z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin."
CZE!a£ II - zadanie nr 2 - „Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, wodnego
o mocy 8,0 M W t z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin."
CZESt III - zadanie nr 3 - „ Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, wodnego
o mocy 6,0 M W t wraz z uktadem odprowadzenia spalin."
CZESC IV - zadanie nr 4 - „ Wykonanie Kottowni Nr 2, polegajqcej na budowie budynku kottowni
z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu."
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3. Przedmiot zamowienia obejmuje dla kazdego zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej,
wykonanie prac projektowych, dostaw, robot budowlano-montazowych, uruchomienie wszystkich urzqdzen
i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do uzytkowania kompletnych systemow wytwarzania ciepta. Uktady
przeznaczone bqdq do pracy ciqgtej, polegajqcej na produkcji energii cieplnej dla pokrycia potrzeb wtasnych
sieci dystrybucyjnych na terenie miasta Andrychowa oraz wspotpracy z istniejqcymi zrodtami wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej na terenie elektrocieptowni.
4. Dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca winien uzyskac wszelkie niezbqdne
dopuszczenia (w tym dla wszystkich zainstalowanych urzqdzeri, ktore wymagajq takiego dopuszczenia),
opracowac kompletnq dokumentacjq powykonawczq, uzyskac pozwolenie na uzytkowanie obiektow, dokonac
przeszkolenia pracownikow Zamawiajqcego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemow.
5. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolnosci:
5.1 CZfi$C I - Zadanie nr 1 obejmujqce:
1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostQpnionego przez
Zamawiajqcego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbqdnymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej 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 wykonawczy (PW),
e) wykonanie nastqpujqcego zakresu prac:
- analizy materiatow dostarczonych przez Zamawiajqcego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie oceny
lokalizacji 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 akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkow posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci,
- uzyskanie i aktualizacja 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 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 dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i prob gwarancyjnych
potwierdzajqce osiqgni^cie deklarowanych parametrow technicznych),
- opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 1,
- 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
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istniej^cy,
- opracowanie kompletnej dokumentacji niezb^dnej do uzyskania w imieniu Zamawiajqcego „Decyzji pozwolenia
na uzytkowanie", o ile b^dzie 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 cz^sciowym,
- 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 towarzysz^cych 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 z decyzjq
0 pozwoleniu na budowy i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym, o ktorym mowa w § 6
umowy oraz skompletowanie wymaganych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)
dokum entow na podstawie ktorych mozliwe b^dzie uzytkowanie inwestycji (gdy wymagane).
Robotv budowlane obejmuj^ w szczegolnosci nast^puj^cy zakres:
a) wykonanie kompletnego zrodta wytwarzania ciepta, sktadajqcego si$ z nast^pujqcych gtownych urzqdzen
1systemow:
- kociot gazowy parowy z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym,
- uktad wody zasilajqcej ze zbiornikiem magazynowym wody i odgazowywaczem,
- system pomp wody zasilajgcej z armaturq regulacyjnq, odcinajqcq i automatykq,
- zbiornik kondensatu z systemem pomp kondensatu z armaturq regulacyjnq, odcinajgcq 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 wewn^trznej 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 gorgcej z ekonomizera kotta parowego do istniejqcej
wymiennikowni, w tym uktad pompowy i armatura regulacyjna,
- rurociqg parowy z kotta - potqczenie z istniejqc^ stacjq redukcyjnq pary zakonczone armaturq odcinajqcq,
- instalacja odwodnieri wraz z uktadem rozpr^zania i schtadzania,
- automatyczny uktad odsalania i odmulania wraz z odprowadzeniem sciekow z odsolin i odmulin kottow do
istniej^cej kanalizacji przemystowej,
- instalacja wewn^trzna gazu do palnika kotta,
b) kompletne ruroci^gi 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 urzqdzeri,
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 urzqdzen towarzyszqcych od szaf
zasilajqco-sterowniczych do urzqdzeri:
- szafa zasilaj^co-sterownicza kotta parowego,
- szafa zasilajqco-sterownicza uktadu wody zasilajqcej,
- szafa zasilajgco-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 wykonawc^,
f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym i urzqdzeniami towarzyszqcymi oraz potqczenie
z istniej^cym systemem produkcji i dystrybucji ciepta, sterowanym z istniej^cego nadrz^dnego systemu
automatyki, zarzqdzajqcym pracq catej elektrocieptowni,
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g) przebudowa istniejqcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotia parowego i urzqdzeri towarzyszqcych,
h) rozbudowa istniej^cego nadrz^dnego ukiadu sterowania pracq catego obiektu Zamawiaj^cego, w zwiqzku
z przytgczeniem Kottowni Nr 1 i urzqdzen towarzyszgcych,
i) rozbudowa istniejqcego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiaj^cego, w zwiqzku z przytqczeniem
Kottowni Nr 1 i urz^dzen 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 W igury-sciana potnocna w Kottowni Nr 1,
l ) system wentylacji obiektu,
t) wszystkie inne niezb^dne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz
z przebudowq wszystkich koliduj$cych instalacji z projektowanym uktadem,
m) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otw orow 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 niezb^dne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, w tym
mi^dzy innymi:
- konstrukcje wsporcze pod rurociqgi i urzqdzenia,
- zabudowa stolarki drzwiowej wewn^trznej pomi^dzy pomieszczeniem Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m), a halq
kottow w^glowych i halq turbiny parowej,
- zabudowa stolarki drzwiowej wewn^trznej w pomieszczeniu wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym
pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1 do hali turbiny parowej,
- zabudowa stolarki drzwiowej zewn^trznej w pomieszczeniu Wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym
pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1,
-zagospodarowanie terenu przylegtego umozliwiajgce obstug^ i dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny
wyglqd,
t) wykonanie uktadow regulacyjnych w zakresie:
- regulacja cisnienia pary z kotta,
- regulacja tem peratury 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 niezb^dnych do zrealizowania robot budowlanych, mi^dzy innymi:
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przej^tego terenu budowy na czas robot,
- organizacjq zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizacj^ dojsc i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,
- zapewnienie nadzoru zarz^dcow sieci wynikajqce 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,
- uporz^dkowanie 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 zarzqdcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robot,
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e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia kierownika budowy
potwierdzaj^cego, 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
urzqdzeri),
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 urzgdzeri nalezy doprowadzic do systemu nadrz^dnego a
liczniki nalezy doposazyc w lokalne karty pami^ci), pomiar energii cieplnej wg wymagari Zamawiajqcego (woda
gorgca, para wodna),
h) odbior urzqdzeri przez Urzqd Dozoru Technicznego,
i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchow^ zainstalowanych maszyn i urzqdzeri 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 urzqdzeri wraz z protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych
w j^zyku polskim,
l ) zestawienie protokofow 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, protokofow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania
instalacji i urzqdzeri),
o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajqcego
w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzgdzeri,
p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchow technologicznych i ruchu 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.
5.2 CZfSC ll-Z a d a n ie nr 2 obejmujqce:
1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udost^pnionego przez
Zamawiajqcego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezb^dnymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej 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 wykonawczy (PW),
e) wykonanie nast^pujqcego zakresu prac:
- analizy materiatow dostarczonych przez Zamawiajgcego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie
oceny lokalizacji 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 akustyczna i zanieczyszczeh, analiza warunkow posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci,
- uzyskanie i aktualizacja 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 planowanej
inwestycji,
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- opracowanie
- opracowanie
- opracowanie
- opracowanie
- opracowanie
- opracowanie
- opracowanie

projektu w czgsci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
projektu w czgsci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
projektu sieci zewngtrznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
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.
2) Etap II - wykonanie robot budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawcg, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust.2 pkt 1)
powyzej (Etap I ) zgodnie z dokumentami zezwalajgcymi 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, sktadajgcego sig z nastgpujgcych gtownych urzgdzen
i systemow:
- kociot gazowy, wodny z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym,
- uktad wody zasilajgcej z systemem pomp, armaturg regulacyjng, odcinajgcg i automatykg,
- uktad odprowadzania spalin wraz z uktadem neutralizacji skroplin ze spalin,
- system zasilania w paliwo gazowe z wewngtrznej sieci zaktadowej sredniego cisnienia DN100 (3 bar),
- system pompy wody obiegowej kotta odzysknicowego PD-3 wraz z armaturg,
- przytgcza wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, cyfrowej,
- wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody gorgcej z kotta wodnego oraz ekonomizera do istniejgcej
wymiennikowni, w tym uktad pompowy i armatura regulacyjna,
- rurocigg wody (zasilanie / powrot) - od kolektora kotta odzysknicowego do Kottowni Nr 2 wraz z armaturg
odcinajgcg,
- rurociggi wody (zasilanie / powrot) w Kottowni Nr 2 wraz z armaturg,
- instalacja odwodnieh wraz z uktadem rozprgzania i schtadzania,
- automatyczny uktad odmulania ze studnig schtadzajgcg z odprowadzeniem odmulin do istniejgcej kanalizacji
przemystowej,
- instalacja wewngtrzna gazu do palnika kotta,
b) kompletne rurociggi poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu
Zamawiajgcego, oznakowania rurociggow i armatury oraz urzgdzen,
c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu Kottowni Nr 2 z systemem optyczno-akustycznym i modutem alarmowym,
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d) instalacje elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wtasnych kotta gazowego i urzgdzeri towarzyszgcych od szaf
zasilajgco-sterowniczych do urzgdzeri:
- szafa zasilajgco-sterownicza kotta wodnego,
- szafa zasilajgco-sterownicza uktadu wody zasilajgcej, - uktad regulacji wody gorgcej z kotta,
- uktad regulacji wody gorgcej z ekonomizera wodnego,
e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzgdzeri dostarczanych przez wykonawcg,
f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym wodnym i urzgdzeniami towarzyszgcymi oraz potgczenie
z istniejgcym systemem produkcji i dystrybucji ciepta, sterowanym z istniejgcego nadrzgdnego systemu
automatyki, zarzgdzajgcym pracg catej elektrocieptowni,
g) przebudowa istniejgcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta wodnego i urzgdzeri towarzyszgcych,
h) rozbudowa istniejgcego nadrzgdnego uktadu sterowania pracg catego obiektu Zamawiajgcego, w zwigzku
z przytgczeniem Kottowni Nr 2 i urzgdzeri towarzyszgcych,
i) rozbudowa istniejgcego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajgcego, w zwigzku z przytgczeniem
Kottowni Nr 2 i urzgdzeri towarzyszgcych,
j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejgcych instalacji przechodzgcych przez
projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 2,
k) system wentylacji obiektu,
l ) wszystkie inne niezbgdne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowg
wszystkich kolidujgcych instalacji z projektowanym uktadem,
t) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otw orow tymczasowych w scianach pomieszczenia celem wprowadzenia
urzgdzeri, 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 tem peratury wody z ekonomizera,
- automatyczne uzupetnianie wody w obiegu kotta parowego,
- automatyczne uzupetnianie wody w obiegu miejskiej sieci cieptowniczej i wspotpraca z pompami stabilizujgcymi
cisnienie w sieci,
- zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody gorgcej i wody uzupetniajgcej,
- pomiary zdalne cisnienia i temperatury, o) wykonanie innych robot i prac niezbgdnych do zrealizowania robot
budowlanych, migdzy innymi:
- konstrukcje wsporcze pod rurociggi, urzgdzenia i pompownig wody zasilajgcej,
- kompletne rurociggi poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewngtrz)
i z folii aluminiowej (wewngtrz), wg standardu Zamawiajgcego, oznakowania rurociggow i armatury oraz
urzgdzeh,
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejgtego terenu budowy na czas robot,
- organizacjg zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizacjg dojsc i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,
- zapewnienie nadzoru zarzgdcow sieci wynikajgce 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 niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot,
b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (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 zarzgdcami sieci odpowiednich branz wraz
z zestawieniem ilosci wykonanych robot,
e) uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia kierownika budowy
potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
f) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczeh z wynikami wykonanych badan, pomiarow,
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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 urz$dzeri nalezy doprowadzic do systemu nadrz^dnego
a liczniki nalezy doposazyc w lokalne karty pami^ci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajgcego
(woda gorqca, para wodna),
h) odbior urz^dzen przez Urz$d Dozoru Technicznego,
i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowg zainstalowanych maszyn i urzqdzeri 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$dzeri wraz z protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych
w j^zyku polskim,
l ) 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 Zamawiajqcego w zakresie
obstugi i eksploatacji maszyn i urzqdzen,
p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchow technologicznych i ruchu 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 wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

5.3 CZfSd III - Zadanie nr 3 obejmujqce:
1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udost^pnionego przez
Zamawiajqcego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezb^dnymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej 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 wykonawczy (PW),
e) wykonanie nast^pujqcego zakresu prac:
- analizy materiatow dostarczonych przez Zamawiaj^cego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie
oceny lokalizacji 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 akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkow posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci,
- uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych,
- ustalenie zakresu badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,
- uzyskanie zapewnien i warunkow przytgczenia 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 planowanej inwestycji,
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- 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.
2) Etap II - wykonanie robot budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawcg, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1)
powyzej (Etap I) zgodnie z dokumentami zezwalajgcymi 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, sktadajgcego sig z nastgpujgcych gtownych urzgdzen
i systemow:
- kociot gazowy, wodny z wyposazeniem,
- uktad wody zasilajgcej z systemem pomp, armaturg regulacyjng, odcinajgcg i automatykg,
- uktad odprowadzania spalin wraz z uktadem neutralizacji skroplin ze spalin, - system zasilania w paliwo gazowe
z wewngtrznej sieci zaktadowej sredniego cisnienia DN100 (3 bar), - system pompy wody obiegowej kotta
odzysknicowego PD-3 wraz z armaturg,
- przytgcza wody zimnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacja technologicznej, elektrycznej, cyfrowej,
- wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody gorgcej z kotta wodnego do istniejgcej wymiennikowni, w tym
uktad pompowy i armatura regulacyjna,
- rurocigg wody (zasilanie / powrot) - od kolektora kotta odzysknicowego wraz z armaturg odcinajgcg,
- rurociggi wody (zasilanie / powrot) wraz z armaturg, - instalacja odwodnien wraz z uktadem rozprgzania
i schtadzania,
- automatyczny uktad odmulania ze studnig schtadzajgcg z odprowadzeniem odmulin do istniejgcej kanalizacji
przemystowej,
- instalacja wewngtrzna gazu do palnika kotta,
b) kompletne rurociggi poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu
Zamawiajgcego, oznakowania rurociggow i armatury oraz urzgdzen,
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 urzgdzen towarzyszgcych od szaf
zasilajgco-sterowniczych do urzgdzen
-szafa zasilajgco-sterownicza kotta wodnego,
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- szafa zasilaj^co-sterownicza uktadu wody zasilajqcej, - uktad regulacji wody gorqcej z kotta,
e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzgdzeri dostarczanych przez wykonawc^,
f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym wodnym i urzqdzeniami towarzysz^cymi oraz potqczenie
z istniej^cym systemem produkcji i dystrybucji ciepta, sterowanym z istniejqcego nadrz^dnego systemu
automatyki, zarzqdzajqcym prac^ 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 urzqdzeri towarzyszqcych,
i) rozbudowa istniejqcego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajqcego, w zwigzku z przyt^czeniem
Kottowni Nr 2 i urzqdzen towarzyszqcych,
j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejgcych instalacji przechodzqcych przez
projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottowni Nr 2,
k) system wentylacji obiektu,
l ) wszystkie inne niezb^dne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz z przebudowq
wszystkich kolidujgcych instalacji z projektowanym uktadem,
t) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otw orow tymczasowych w scianach pomieszczenia celem wprowadzenia
urzqdzeri, a takze ich odtworzenia,
m) roboty budowlane i konstrukcyjne zwi$zane z posadowieniem kotta i komina,
n) wykonanie uktadow regulacyjnych w zakresie:
- regulacja cisnienia pary z kotta,
- regulacja tem peratury wody z ekonomizera,
- automatyczne uzupetnianie wody w obiegu kotta parowego,
- automatyczne uzupetnianie wody w obiegu miejskiej sieci cieptowniczej i wspotpraca z pompami stabilizujqcymi
cisnienie w sieci,
- zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody gor^cej i wody uzupetniajqcej,
- pomiary zdalne cisnienia i temperatury,
o) wykonanie innych robot i prac niezb^dnych do zrealizowania robot budowlanych, mi^dzy innymi:
- konstrukcje wsporcze pod rurociqgi, urzqdzenia i pom powni^ wody zasilaj^cej,
- kompletne ruroci^gi poszczegolnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewn^trz)
i z folii aluminiowej (wewnqtrz), wg standardu Zamawiajqcego, oznakowania rurociqgow i armatury oraz
urzgdzeri,
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przej^tego terenu budowy na czas robot,
- organizacjQ zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizacjQ dojsc i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,
- zapewnienie nadzoru zarzqdcow sieci wynikajqce z uzgodnieri,
- biezqcy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny koszt,
- wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt
pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych,
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przej^tego terenu budowy na czas robot, organizacja zaplecza budowy,
- zagospodarowanie terenu przylegtego umozliwiaj^ce obstug^ i dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny
wygl^d,
- uporz$dkowanie 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 s$ zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
f) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczeri z wynikami wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji
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i urzqdzeri),
g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob po montazowych, ptukari, testow
i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrbw mediow : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody
zasilajqcej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urz^dzeri nalezy doprowadzic do systemu nadrz^dnego
a liczniki nalezy doposazyc w lokalne karty pami^ci), pomiar energii cieplnej wg wymagari Zamawiajqcego
(woda gorgca, para wodna),
h) odbior urz^dzen przez Urzqd Dozoru Technicznego,
i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowg zainstalowanych maszyn i urz^dzeri 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 urzqdzeri wraz z protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych
w jQzyku polskim,
l ) 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 zaswiadczeri 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 Zamawiajqcego
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 dotgczenia 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.
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie zrodia uzywanego. Zrodto to Zamawiajqcy zamierza nabyc na
przetomie lipca-sierpnia 2020 roku.

Uwaga:
W jednostkach wytworczych ciepta dopuszcza siq zainstalowanie wytqcznie urzqdzeh nowych. Wyjqtek
stanowi zadanie inwestycyjne nr 3, przy realizacji ktorego, Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie zrodta
uzywanego. Zrodto to Zamawiajqcy zamierza nabyc na przetomie lipca-sierpnia 2020 roku o czym
niezwtocznie poinformuje wykonawcq.
5.4 C Z ^ C IV -Z a d a n ie n r4 obejmuj^ce:
1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonaino - uzytkowego (PFU) udost^pnionego przez
Zamawiajqcego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezb^dnymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowy polegajgcej 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 wykonawczy (PW),
e) wykonanie nast^pujqcego zakresu prac:
- analizy materiatow dostarczonych przez Zamawiajqcego - Programu funkcjonaino - uzytkowego w zakresie
oceny lokalizacji 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 akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkow posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci,
- uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych,
- ustalenie zakresu badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
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inwestycji,
- uzyskanie zapewnieri 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 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 dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i prob gwarancyjnych
potwierdzajqce osiqgni^cie deklarowanych parametrow technicznych),
- opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 2,
- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracg obiektu, zawierajqcq zakres projektowany
i stan istniejqcy,
- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajqca zakres projektowany i stan
istniejqcy,
- opracowanie kompletnej dokumentacji niezb^dnej do uzyskania w imieniu Zamawiajqcego „Decyzji pozwolenia
na uzytkowanie", o ile b^dzie ono wymagane,
-opracowanie SpecyfikacjiTechnicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) dla
poszczegolnych branz,
- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow robot
podlegajqcych odbiorom cz^sciowym,
- 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.
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 istniejqcych scian zelbetowych zbiornikow bez koniecznosci ich skucia.
Zamawiajqcy dysponuje petnq inwentaryzacj$ geodezyjnq scian zbiornikow.
Budynek Kottowni Nr 2: bryta budynku prosta, budynek jednokondygnacyjny niski o konstrukcji stalowej
z wykoriczeniem scian ptytami warstwowymi, o rownej wysokosci kazdej sciany, zakoriczony attykq z kazdej
strony. Dach dwu lub jednospadowy. Budynek wyposazony w bramy rolowane i drzwi otwierane na zewn$trz.
Okna w postaci naswietla na catej szerokosci sciany nad bramq (elewacja zachodnia).
W budynku Kottowni Nr 2 zabudowane zostanq dwa kotty wodne:
a) kociot KGW-1 o mocy cieplnej 8,0 M W t z ekonomizerem wodnym - zadanie nr 2,
b) kociot KGW-2 o mocy cieplnej 6,0 M W t - zadanie nr 3.
Pomi^dzy projektowanym nowym budynkiem Kottowni Nr 2, a istniejqcym budynkiem elektrocieptowni nalezy
zabudowac estakad^, zapewniajgcq przeswit do istniejqcej niwelety drogi min. 4,80 m. Na estakadzie nalezy
poprowadzic rurociqgi wody grzewczej 2xDN200, gazu zasilajgcego kotty, siec cyfrowg i zasilanie elektryczne
obiektu. Z uwagi na niewielk^ kubatur^ nowego budynku Kottowni Nr 2 powietrze do spalania nalezy
doprowadzic z zewnqtrz kanatami poprowadzonymi w przyziemiu.
Kazdy z kottow b^dzie posadowiony na wtasnych fundamentach i b^dzie posiadat odr^bny uktad
odprowadzania spalin z emitorami o konstrukcji samonosnej, zlokalizowanymi na fundamentach poza
budynkiem kottowni. Przy projektowaniu fundamentow pod kotty wykonawca winien zatozyc wykonanie
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posredniego fundamentowania np. poprzez zastosowania palowania. Wynika to z faktu, ze obecnie zbiorniki sq
zasypane warstw^ 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 attyk^): ok. 6,6 m,
e) kubatura brutto: ok. 1.100,0 m3.
Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe:
a) stopy i tawy fundamentowe: wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro
b) sciany podwalinowe zewn^trzne: zelbetowe prefabrykowane, ocieplone metodg lekkq mokrq,
c) posadzka betonowa zacierana na 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 mozliwosciq 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 /m 2 xK 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,
l ) przytqcze kanalizacji technologicznej ze studniq schtadzajqcq,
t) przytqcze elektryczne potrzeb wtasnych obiektu i urz^dzeri 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 zapewniaj^ce wyprowadzenie sygnatow z urz$dzen technologicznych, kontroli dost^pu
i kamer.
o) dojazd do budynku Kottowni Nr 2 na catej jego szerokosci nalezy pot^czyc nawierzchniq z kostki betonowej
o grubosci 8 cm z istniejqc^ drogq. Wytrzymatosc drogi dla ruchu ci^zkiego. Wokot budynku kottowni nalezy
wykonac opask^ szerokosci 60 cm z kostki betonowej o grubosci 6 cm.

Wykonawca przed rozpoczQciem prac projektowych powinien wykonac:
a) potwierdzenia b^dz weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiaj^cego
(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
wymagari zawartych w PFU,
b) wszystkie badania i analizy uzupetniajqce niezb^dne dla prawidtowego wykonania cz^sci przedmiotu
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zamowienia,
c) potwierdzenia bqdz weryfikacji dotychczasowych zatozeri i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia
tak, aby zagwarantowac osiqgniqcie wymagan zawartych w PFU oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajqcego informacje dotyczqce problemow,
d) dokumentacjq fotograficznq terenu budowy, zatwierdzic jq i zdeponowac u Zamawiajqcego.

Uwaga:
W ramach tego zadania Zamawiajqcy dopuszcza alternatywnq lokalizacjq kottowni w budynku istniejqcej hali
turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzalezniona jest od uzyskania przez Zamawiajqcego prawa do
dysponowania w /w nieruchomosciq na cele inwestycyjne.
7) 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) budowQ kompletnego, nowego budynku Kottowni nr 2 z niezbqdnym 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 zewnqtrz)
i z folii aluminiowej (wewnqtrz), wg standardu Zamawiajqcego, oznakowania rurociqgow i armatury oraz
urzqdzen,
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 odcinajqcq,
g) inne roboty budowlane inne prace niezbqdne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,
w tym miqdzy innymi:
- konstrukcje wsporcze pod rurociqgi, 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 (wewnqtrz), wg standardu Zamawiajqcego, oznakowania rurociqgow i armatury oraz
urzqdzen,
- 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,
- 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,
- uporzqdkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego.
3 ) E ta p I I - w y k o n a n i e i n n y c h p r a c n i e z b q d n y c h d o z r e a l i z o w a n i a p r z e d m i o t u u m o w y , a w s z c z e g o ln o s c i :

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
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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 urzqdzeri),
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 urzqdzeri nalezy doprowadzic do systemu nadrzqdnego
a liczniki nalezy doposazyc w lokalne karty pamiqci), pomiar energii cieplnej wg wymagari Zamawiajqcego
(woda gorqca, para wodna),
h) odbior urzqdzeri przez Urzqd Dozoru Technicznego,
i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowq zainstalowanych maszyn i urzqdzeri wjqzyku polskim,
j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzqdzeri oraz eksploatacji wjqzyku polskim,
k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzqdzeri wraz z protokotami z przeprowadzenia prob gwarancyjnych
w jqzyku polskim,
l ) 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 urzqdzeri),
o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajqcego
w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzgdzen,
p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchow technologicznych zgodnie z 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.
Uwaga:
1/1/ ramach tego zadania Zamawiajqcy dopuszcza alternatywnq lokalizacjq kottowni w budynku istniejqcej hali
turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzalezniona jest od uzyskania przez Zamawiajqcego prawa do
dysponowania w /w nieruchomosciq na cele inwestycyjne.

14. Wykonawca moze ztozyc ofertQ na dowolnq czqsc zamowienia lub na wszystkie cz^sci zamowienia.
Zamawiajqcy nie ogranicza liczby czqsci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy.
15. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, dla wszystkich czqsci zamowienia, okreslony zostat
w zatqczonym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowiqcym zatqcznik nr 7 do SIWZ.
16. Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowac zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy, stanowiqcym Zatqczniki nr 6 do SIWZ (odrqbnie dla kazdej czqsci).
17. Nazwy i kody dotyczqce przedmiotu zamowienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zamowien Publicznych
(CPV):
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331110-0 Instalowanie kottow
45333100-1 Instalowanie urzqdzen regulacji gazu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowq i roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45000000-7 Roboty budowlane

17

71355000-1 Ustugi pomiarowe
09321000-5 Gorgca woda
09322000-2 Para
18. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcy lub
podwykonawcy na podstawie umowy o pracy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego 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 najkorzystniejszg, zobowigzany jest do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg we wtasnym przedsiybiorstwie lub przez Podwykonawcy osob wykonujgcych
roboty fizyczne, montazowe, rozruchowe w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
18.2 Zamawiajgcy uprawniony bydzie do kontroli spetnienia przez wykonawcy wymagan dotyczgcych
zatrudnienia ww. osob na kazdym etapie realizacji umowy.
18.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym
w wezwaniu term inie nastypujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie przez Wykonawcy lub
podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy osob wykonujgcych wskazane w pkt. 18.1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracy osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, wskazanie, ze objyte wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcy lub Podwykonawcy kopiy
um owy/um ow o pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia um owy/um ow powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrony
danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiyzku 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, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawcy lub Podwykonawcy
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracy za ostatni
okres rozliczeniowy,
d) poswiadczony za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcy lub Podwykonawcy kopiy dowodu
potwierdzajycego zgtoszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen, zanonimizowany w sposob
zapewniajgcy ochrony danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzydzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiyzku
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.
18.4 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia osob wymaganych przez Zamawiajycego, na
zasadach wskazanych powyzej, Wykonawca bydzie 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
Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcjg Pracy.
IV. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Warunki wykonywania prac projektowych:
1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami, przepisami i normatywami.
2. Wykonawca zobowigzuje sig zastosowac technologig i system sterowania gwarantujgcy minimalizacjg kosztow
eksploatacji Kottowni przy jednoczesnym spetnieniu kryteriow energetycznych i ekologicznych.
3. Wykonawca zobowigzuje sig zastosowac rozwigzania technologiczne umozliwiajgce bezobstugowg pracg
instalacji z bezpiecznym przekazywaniem sygnatow alarmowych, sterowania i informacji o pracy za
posrednictwem wewngtrznej sieci cyfrowej, wraz z mozliwoscig zdalnego sterowania pracg z poziomu centralnej
dyspozytorni, integracjg z centralnym systemem sterowania i wizualizacji. Powyzsze musi bye takze realizowane z
poziomu lokalnych urzgdzen.
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4. Wykonawca zobowiqzuje si^ zastosowac rozwi^zania technologiczne umozliwiaj^ce wspofprac^
projektowanych obiektow z istniej^cym zrodtem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, jako zrodta
podstawowe, szczytowe bqdz rezerwowe w kazdej konfiguracji pracy.
5. Wykonawca zobowiqzuje s 'i q , ze projektowany uktad wytworczy ciepta (Kottownia Nr 1 i Kottownia Nr 2)
b^dzie spetniac warunki urzgdzeri wytworczych okreslonych w prawodawstwie polskim oraz wspolnotowym.
6. Wykonawca zobowiqzuje si^, ze wszystkie projektowane urzgdzenia i rozwigzania projektowe b^dq:
a) odpowiadac standardowi urzqdzen istniejqcych, a takze b^d^ kompatybilne z nimi oraz zapewnig wszelkg
komunikacj^,
b) uwzgl^dniac najbardziej skrajne warunki, jakie wystqpi$ podczas wykonywania robot i w okresie eksploatacji
po ukoriczeniu robot, obejmujqce mi^dzy innymi najwyzsze i najnizsze obciqzenia eksploatacyjne oraz warunki
klimatyczne,
c) odpowiadaty pod kazdym wzgl^dem najnowszym aktualnym praktykom inzynierskim a podstawq rozwiqzan
projektowych b^dzie prostota oraz niezawodnosci, tak, aby budynki, budowle, urz^dzenia i wyposazenie
zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemow^ eksploatacji przy niskich kosztach obstugi,
d) zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych,
e) gwarantowac zastosowanie producentow urzgdzeri o standardzie nie gorszym niz urzqdzenia istniej^ce,
f) w petni wspotpracowac z urzqdzeniami istniejqcymi, systemem nadrz^dnym starowania i wizualizacji prac^
catego obiektu wytworczego i dystrybucyjnego Zamawiaj^cego. Dotyczy to w szczegolnosci armatury
regulacyjnej, sitownikow do armatury odcinajqcej, licznikow, czujnikow pomiarow zdalnych, a takze stosowanych
lokalnych szaf sterowniczych urzgdzen itd. Zastosowane urzqdzenia b^d^ wyrozniac si$ ptynnq regulacjq w catym
zakresie ich pracy.
7. Wykonawca zobowiqzuje s ii, ze w jednostkach wytworczych ciepta bqdg zainstalowanie wytgcznie urzqdzenia
nowe.
8. Wykonawca zobowigzuje si^, ze wszystkie stosowane urz^dzenia b^dq posiadac na terenie RP biuro doradztwa
technicznego, serwis fabryczny oraz magazyn cz^sci zamiennych.
9. Wykonawca przed rozpoczQciem prac projektowych dokona potwierdzenia bqdz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiaj$cego (zatozen bilansowych i jakosciowych,
zatozen do modernizacji i rozbudowy istniejqcego systemu sterowania i wizualizacji catego obiektu)
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osi^gni^cie wymagan zawartych
w niniejszym PFU.
10. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajqce niezb^dne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia.
11. Wykonawca podczas wykonywania projektu koncepcyjnego dokona potwierdzenia bqdz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac osi^gni^cie
wymagan zawartych w niniejszym PFU oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiajqcego informacje
dotyczgce problemow.
12. Wykonawca zobowiqzuje s ii do ponoszenia petnej odpowiedzialnosc za poprawnosc technicznq rozwiqzan
stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji i ich zgodnosc z przepisami prawa polskiego.
13. Wykonawca w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie moze wskazywac znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia materiatow, urzqdzeri i wyposazenia, z wyjqtkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfikq
przedmiotu zamowienia i jednoczesnie, gdy nie moze uzyc w opisie dostatecznie doktadnych okresleri,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy „lub rownowazne". W przypadku zastosowania stwierdzenia „lub
rownowazne" wykonawca jest zobowiqzany okreslic cechy (parametry, kryteria) „rownowaznosci". Przy
sporzqdzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca jest zobowiqzany do stosowania przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamowienia zgodnie art. 29 ust. 3 PZP.
14. Wykonawca deklaruje, ze zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 30 ust. 8 pkt. 1) wymagania dotyczqce
dost^pnosci dla osob niepetnosprawnych lub uwzgl^dnianie potrzeb uzytkownikow b$dq zawarte
w dokumentacji projektowej.
15. Wykonawca deklaruje, ze parametry techniczno - uzytkowe jakimi muszq siQ charakteryzowac wszystkie
urzqdzenia, armatura, osprz^t i systemy sterowania zostaty okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
PFU stanowiqcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ b^dg zawarte w dokumentacji projektowej.
16. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wykonawca niezwfocznie ztozy wnioski
o uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnien i powiadomi o tym Zamawiajgcego
przedktadajgc kserokopie ztozonych wnioskow z potwierdzong datg ztozenia. Wykonawca zobowigzuje sig do
zapoznania Zamawiajgcego z tresciq uzyskanych uzgodnien niezwfocznie po ich otrzymaniu.
Zamawiajqcy udostqpni wykonawcy dokumenty i dane zwiqzane z wykonaniem prac projektowych, bqdqce
w posiadaniu Zamawiajqcego, a mogqce miec wptyw na ufatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich
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jakosci. Wszelkie materiafy przekazane wykonawcy podlegajq zwrotowi do Zamawiajqcego w terminie
odbioru dokumentacji projektowej.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych:
1. Zamawiajicy wymaga, aby roboty budowlane, w tym takze cata dokumentacja projektowa byty wykonane
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).
2. Wykonawca winien dokonac ogl^dzin obiektow, na ktorych b ^ d i wykonywane roboty, sprawdzic zakres
i rodzaj robot obj^tych dokum entacji p ro je kto w i i uwzglQdnic powyzsze w oferowanej cenie.
3. Przekazanie terenu budowy nastipi w term inie do 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej.
4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawca odpowiada za organizacji swojego zaplecza
oraz ponosi petni odpowiedzialnosc za teren budowy i szkody wyrzidzone Zamawiajicemu i osobom trzecim.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzidzen lub obiektow budowlanych osob
trzecich (w tym punktow granicznych nieruchomosci) zobow iizuje si$ wykonawcy do naprawienia ich w term inie
uzgodnionym z Zamawiajqcym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego
ich naprawienia.
5. O rozpoczidu robot wykonawca winien powiadomic wtascicieli istniejicego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we wtasnym
zakresie pokryje koszty nadzoru wtascicieli sieci wg uzgodnien.
6. Wykonawca b^dzie zobowiizany realizowac przedmiot zamowienia w sposob zapewniajqcy nieprzerwanq
d ostaw i ciepta.
7. Wykonawca b^dzie zobowiizany do wykonywania i utrzymywania obiektu w stanie nadajqcym si$ do
ograniczonego uzytkowania oraz do likwidacji skutkow wszystkich robot tymczasowych, niezb^dnych do realizacji
przedmiotu zamowienia.
8. Roboty budowlane nalezy wykonac z zachowaniem szczegolnej starannosci, zgodnie z dokum entacji
projektow i, specyfikacji techniczni wykonania i odbioru robot, o b ow iizujicym i warunkami technicznymi, ze
sztuki budow lani, technologii, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiajicego.
9. Wykonawca ponosi petni odpowiedzialnosc za szkody spowodowane niewtasciwym wykonawstwem lub
nieprzestrzeganiem przepisow.
10. Roboty budowlane winny bye prowadzone z zachowaniem szczegolnych warunkow bezpieczenstwa
pracownikow Zamawiajicego oraz zabezpieczenia obiektu przed dziataniem warunkow atmosferycznych czy
dewastaeji.
11. Podczas realizacji robot wymagane jest przestrzeganie przez wykonawcy przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz zabezpieczenie przed dost^pem osob
postronnych terenu budowy i przechowywanych tarn materiatow budowlanych.
12. Wykonawca jest zobowiizany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu zamowienia wszystkich przepisow
dotyczicych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary za naruszenie
w trakeie realizacji robot norm i przepisow dotyczicych ochrony srodowiska o b c iiz a ji Wykonawcy.
13. Wykonawca robot jest zobowiizany do wykonania i uzgodnienia na swoj koszt projektu organizaeji ruchu na
czas prowadzenia robot ( gdy jest wymagany przez o b o w iizu jice przepisy prawa) oraz wykonania robot
wynikajicych z tego projektu wraz z biezicym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likw idacji po
zakonezeniu robot. W trakeie prowadzenia robot nalezy zapewnic dojazd i dojscie do istniejicych posesji. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidziec objazdy i dojazdy tymezasowe.
14. Wykonawca urzidzi zaplecze budowy we wtasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwiizane. Wykonawca
zabezpieczy teren budowy i wykona oznakowanie miejsca robot.
15. Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie zgody na wticzenia i wyticzenia urzidzen, sieci itp. niezb^dne do
realizacji przedmiotu zamowienia i poniesie koszty zwiizane.
16. Zamawiajicy deklaruje mozliwosc nieodptatnego udost^pnienia wykonawcy terenu budowy na czas
wykonywania robot budowlanych w obr^bie inwestyeji. Wielkosc i usytuowanie zostanie ustalona
z wykonawei podczas przekazywania placu budowy. Dojazd drogowy do terenu budowy, przeznaczonego na
zaplecze placu budowy, jest zapewniony.
17. Zamawiajicy zapewnia punktu poboru energii elektryeznej, wody oraz innych mediow potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamowienia. Energia elektryezna na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia moze bye
pobierana z wyznaczonego opomiarowanego istniejicego przyticza elektryeznego. Woda potrzebna do realizacji
przedmiotu zamowienia moze bye pobierana z wyznaczonego, opomiarowanego zaworu czerpalnego na terenie
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inwestycji. Pobrane media bgdg ptatne (refakturowane) w oparciu o aktualne ceny zakupu.
18. Wykonawca bgdzie zobowigzany umowg do przyjgcia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dzia+alnosci
w zakresie:
a) organizacji i wykonywania robot budowlanych,
b) zabezpieczenia interesow osob trzecich,
c) ochrony srodowiska,
d) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
f) ochrony mienia zwigzanego z budowg.
19. Wykonawca zapewni nalezytg opiekg nad instalacjg od chwili dostarczenia urzgdzen na plac budowy do
momentu przejgcia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigcych urzgdzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas rownolegle prowadzonych robot
budowlanych i wykonczeniowych.
20. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy jest to wymagane przez
obowigzujgce przepisy prawa).
21. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiadac aktualne
gwarancje, swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
22. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bgdzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
23. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych (np. beton) bgdg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry.
24. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych rownowaznych materiatow, technologii i urzgdzen niz wskazane
w programie funkcjonalno - uzytkowym PFU (jezeli ich opisanie w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych i przedmiarze robot nastgpito poprzez wskazanie znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia) lecz muszg one spetniac wszystkie normy oraz bye o parametrach nie gorszyeh od wskazanych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, za zgodg projektanta i pod warunkiem
ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty i urzgdzenia w celu certyfikaty, gwarancje,
aprobaty techniczne dotyezgee zastosowanych materiatow i urzgdzen, przed ich zastosowaniem.
aprobaty Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc Zamawiajgcemu odpowiednie atesty,
25. Montaz maszyn i urzgdzen oznaeza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem,
wszelkimi optatami administracyjnymi, optatami celnymi, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest
zabudowg materiatow i podlega wszelkim klauzulom odnoszgeym sig do zabudowy materiatow. 26. Nieprzydatne
materiaty i nadmiar ziemi wykonawca zutylizuje na wtasny koszt, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie.
27. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przekazac praw i obowigzkow, wynikajgcych z umowy
w catosci na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczeh za prace wykonane przez podwykonawcow,
niezbgdne do realizaeji przedmiotu zamowienia.
28. Wykonawca zapewnia, ze jego oferta uwzglgdnia wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizaejg
przedmiotu zamowienia lub czgsci przedmiotu zamowienia, w tym rowniez ustug towarzyszgcych inwestycji jak:
badania, ekspertyzy, sprawdzenia, geodezja itp.
29. Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne badania i proby, a wyniki przekaze Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem, tgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng materiatow uzytych do realizaeji przedmiotu zamowienia.
30. Wykonawca przeprowadzi na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie badania
jakosciowe w odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych przez wykonaweg materiatow, ekspertyzy,
proby lub sprawdzenia. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawcg, a potrzebg tych badan
i ich czgstotliwosc okreslg dokumentaeje techniczne.
31. Wykonawca wyraza zgodg na biezgeg kontrolg wykonywanych robot budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
bgdg poddane w szczegolnosci:
a) rozwigzania projektowe zawarte w projekeie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawey o wydanie
pozwolenia na budowg oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - w aspekeie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami zawartymi w SIWZ,
b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawezyeh i w specyfikacjach
technicznych,
c) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy
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konstrukcyjne na okolicznosc zgodnosci ich parametrow z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi,
d) sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi, PFU, SIWZ i przepisami prawa.
e) jakosc wykonania i doktadnosc prac wykoriczeniowych,
f) prawidtowosc funkcjonowania zamontowanych urzqdzen i wyposazenia,
g) poprawnosc potqczeri funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa, szczelnosc i proby cisnieniowe w sieciach
i instalacjach. 32. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, wykonawca jest zobowiqzany we
wfasnym zakresie i na swoj koszt uzyskac zgodq i aprobatq Zamawiajqcego.
33. Wykonawca zapewni na swoj koszt kompleksowq obstugq geodezyjnq budowy przez uprawnionego geodetq
oraz wykona inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawczq.
34. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robot przez osobq posiadajqcq odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi w wymaganych
specjalnosciach oraz wykwalifikowany personel, posiadajqcy odpowiednie uprawnienia, niezbqdne przy:
a) pracach budowlanych i nadzorze,
b) kontaktach z Zamawiajqcym, przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami,
c) nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglqdow i konserwacji urzqdzen.
35. Wykonawca zapewni serwis urzqdzen przez okres gwarancji.
36. Po zakonczeniu catosci robot, Wykonawca dokona wymaganych w PFU prob, testow, rozruchu i ruchu
probnego wszystkich urzqdzen oraz przeszkoli personel Zamawiajqcego zgodnie z zapisami i wymaganiami
ponizej.
Warunki dotyczqce testow :
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajqcemu uczestnictwo w testach i odbiorach.
2. Wykonawca zobowiqzany jest poinformowac Zamawiajqcego o term inie i miejscu wykonania fabrycznych prob
urzqdzen i materiatow wyszczegolnionych w zakresie dostawy. Koszt udziafu przedstawicieli Zamawiajqcego
w testach ponosi wykonawca.
3. Kontrole i proby mogq bye przeprowadzone w biurach i zaktadach wykonawey lub u jego poddostawcow
i podwykonawcow; na placu budowy lub w kazdym innym miejscu, gdzie jest realizowana czqsc przedmiotu
zamowienia.
4. W trakeie kontroli i prob zostanq Zamawiajqcemu udostqpnione wszelkie niezbqdne urzqdzenia i pomoc
tqcznie z dostqpem do projektow, wyliczeri bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajqcego. Zamawiajqcy
zobowiqzuje siq do zachowania zasady poufnosci.
5. Proby oraz testy urzqdzeri i materiafow na placu budowy muszq odbywac siq w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajqcego. W tym celu wykonawca przekaze Zamawiajqcemu harmonogram okreslajqcy daty prob
i testow, nie pozniej niz 14 dni przed terminem ich rozpoczqcia.
6. Wszystkie proby elektryezne przeprowadzane podczas wytwarzania i montazu bqdq zgodne z procedurami
prob przedtozonymi Zamawiajqcemu. Wykonawca dostarezy Zamawiajqcemu kopie swiadectw wszystkich testow
i wynikow prob.
7. Zamawiajqcy moze zgtaszac uwagi do przebiegu i wynikow prob i testow. Ich przyjqcie powinno bye
potwierdzone przez Zamawiajqcego stosownym protokotem. Wykonawca ma obowiqzek odniesc siq do uwag i
zapytari Zamawiajqcego w terminie sktadania raportow z prob warsztatowych.
8. Jezeli w czasie prob i kontroli wykryte zostanq nieprawidtowosci i usterki, wykonawca bqdzie zobowiqzany do
ich usuniqcia w najkrotszym, mozliwym do osiqgniqcia czasie. W takim przypadku wykonawca na zqdanie
Zamawiajqcego powtorzy na wfasny koszt te proby lub kontrole.
9. Zamawiajqcy moze zrezygnowac w formie pisemnej z udziafu w probie lub kontroli. W takim przypadku
wykonawca moze przystqpic do proby lub kontroli bez udziafu przedstawicieli Zamawiajqcego, a po jej
przeprowadzeniu jest zobowiqzany dostarezye raport z wynikow proby.
10. Zamawiajqcy moze zqdac od wykonawey przeprowadzenia dodatkowych prob lub kontroli. Jezeli wynik tak
przeprowadzonej proby jest zgodny z wymaganiami jakosciowymi wowczas jej koszt ponosi Zamawiajqcy,
w p r z y p a d k u p r z e c iw n y m k o s z t p o k r y w a w y k o n a w c a .

Warunki dotyczqce rozruchu :
1. Po zakonczeniu catosci zadania inwestycyjnego, nastqpi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym
harmonogramem rozruchu.
2. Wykonawca zapewni na swoj koszt udziat specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie realizowanych przez
niego prac. Grupa ta bqdzie wykonywac swoje czynnosci wspotpracujqc z zespofem dokonujqcym rozruchu
urzqdzeri technologicznych.
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3. Prace rozruchowe wykonywane b^dq w obecnosci przedstawicieli Zamawiajqcego. W terminie 30-tu dni przed
planowanym terminem rozruchu poszczegolnych Kottowni, Wykonawca uzgodni z Zamawiajqcym szczegotowy
harmonogram rozruchu instalacji i urzqdzeri.
4. Harmonogram ten b^dzie rowniez zawierat liczbQ personelu pomocniczego wykonawcy oraz personelu
Zamawiajqcego. Wszelkie srodki (np. wykonanie tymczasowego zasilania, wymiana zuzytych materiatow
eksploatacyjnych
itd.)
potrzebne
do
przeprowadzenia
rozruchu
zapewni
wykonawca.
5. Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty zwi^zane z wystqpieniem ewentualnych awarii urzgdzeri
powiqzanych z pracq Kottowni.
6. Koszt paliwa rozruchowego pokryje Zamawiajqcy. Wszystkie urzqdzenia wirujqce takie jak pompy i silniki oraz
urzqdzenia pomocnicze powinny zostac wyprobowane pod obciqzeniem ze sterowaniem r^cznym
i automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. Cala aparatura i wszystkie elementy
sterownicze powinny bye wyprobowane w zakresie funkcji kontrolnych, alarmowych w warunkach ruchowych z
mediami technologicznymi w instalacjach.
7. Oprocz prob funkcjonalnych poszczegolnych elementow i uktadow elektrycznych wykonawca dokona prob
dziatania zabezpieczeri.

Warunki dotyczqce ruchu probnego :
1. Po zakoriezonym okresie testow Kottowni Nr 1 i Kottowni Nr 2 obejmujqcym wyregulowanie i dostrojenie
instalacji do warunkow zmiennego obciqzenia nastqpi 72-godzinny ruch probny. 2. W trakeie ruchu probnego
nastqpi pomiar parametrow kontrolnych deklarowanych przez wykonawcy w ztozonej ofercie.
3. Pomiary kontrolne wykonane b^dq przez niezaleznq instytucj^ akceptowanq przez Strony, na koszt
wykonawcy. Jesli wyniki pomiarow nie b^dg spetniac wymagari, wykonawca powinien wykonac odpowiednie
poprawki i powtorzyc pomiar.
4. W trakeie tego okresu cata instalacja powinna wykazac ciqgtq, niezaktoconq prac^ przy ustalonych
obciqzeniach. Nie powinny wystqpic zadne wady, ktore zaktocityby prawidtowq eksploatacj^ Kottowni, zagrazaty
bezpieczenstwu lub wymagaty istotnej ingereneji w uktady automatyeznej regulacji.
5. W ramach tej 72-godzinnej pracy Kottowni zaprezentowana zostanie jej zdolnosc funkcjonalna
i eksploatacyjna, a takze wspotpraca z uktadem istniejqcym (zrodto kogeneracyjne, wymiennikownia
z pompowniq sieciow^, nadrz^dny system sterowania i wizualizacji).
6. Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca Kottowni nie moze bye zakoriezona z przyezyn lezgcych po stronie
wykonawcy i wyst^piq usterki, to po usuni^ciu usterek 72- godzinna kontrola pracy musi bye przeprowadzona
ponownie od nowa.
7. Wszelkie koszty zwiqzane z okresem testow, rozruchem i ruchem kontrolnym ponosi wykonawca z wyj^tkiem
kosztu paliw; energii elektryeznej, wody, a wyprodukowana energia cieplna jest wtasnosciq Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy zapewnia odbior wyprodukowanej energii cieplnej.
8. Po pomyslnym zakonezeniu ruchu probnego, osiqgni^ciu wartosci parametrow kontrolnych oraz
uprawomocnieniu si$ pozwolenia na uzytkowanie nastqpi podpisanie odbioru koncowego.
Warunki dotyczqce szkolenia personelu Zamawiajqcego :
1. Przed rozpocz^ciem szkolenia wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu do zatwierdzenia program szkoleniowy
wraz z harmonogramem zawierajqcym cel szkolenia orazjego zakres.
2. Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiajqcego za przebieg szkolenia
zarowno w zakresie teoretyeznym, jak i praktyeznym.
3. Na zakoriczenie szkolenia wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzajqce dla kazdego z uezestnikow.
4. Kazdy uezestnik, ktory osiqgnie wynik pozytywny egzaminu otrzyma od wykonawcy, potwierdzony przez
producenta urzqdzen, certyfikat uprawniajqcy do prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji.
Warunki dotyczqce odbiorow:
1. Zamawiajgcy ustala nast^pujqce rodzaje odbiorow w zakresach uj^tych w Szczegotowym Harmonogramie
Inwestycji :
a) odbior cz^sciowy w tym odbior robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu,
b) odbior koncowy,
c) odbior ostateezny przedmiotu umowy.
Odbior koncowy
1. Odbior koncowy robot budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robot
budowlanych i prac oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego wykonawcy za nie, po zakonezeniu robot.
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2. Zamawiajqcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego robot,
wyznaczy termin odbioru tych robot i prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych robot i prac.
3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot jest zobowiqzany
dostarczyc Zamawiajqcemu nast^pujqce dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:
a) zestawienie wartosciowe wykonanych elementow robot budowlanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,
zgodnie z wycenq dla robot i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym,
b) zestawienie wartosciowe wszystkich wykonanych elementow robot budowlanych i prac, zgodnie
z wycenq tych robot i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym,
c) skompletowane protokoty odbiorow cz^sciowych, w tym robot zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu,
d) wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach cz^sciowych i protokoty potwierdzajqce ich usuni^cie,
e) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowy oraz obowiqzujqcymi przepisami prawa,
f) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
a takze (w razie korzystania) ulicy, sqsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
4. Warunkiem koniecznym przystqpienia przez Zamawiajqcego do odbioru koncowego robot jest zakonczenie
wszystkich robot budowlanych i prac obj^tych umowq oraz uporzqdkowanie terenu budowy, potwierdzone
wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koncowego robot.
5. Odbior koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajqcego oraz wykonawcy.
6. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostan^ stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiaj^cemu
przystugiwac b^dq nast^pujqce uprawnienia:
a) jezeli wady lub usterki nadajq si$ do usuni^cia - Zamawiajqcy przerywa czynnosci odbiorowe, sporzqdza
usterkowy protokot odbioru koncowego robot, a wykonawca w term inie wyznaczonym przez Zamawiajqcego,
jednak nie dtuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty usterkowego protokotu odbioru koncowego robot
usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiaj^cego o tym fakcie, celem dokonania
ponownego odbioru koncowego robot,
b) jezeli wady lub usterki nie nadaj$ si$ do usuni^cia jednak nie uniemozliwiajq one uzytkowania obiektu zgodnie
z przeznaczeniem - Zamawiajqcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
obnizy wynagrodzenie umowne,
c) jezeli wady lub usterki nie nadajg si$ do usuni^cia i uniemozliwiajq uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem - Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy lub zqdac od wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowujqc prawo domagania si$ kar umownych z tytutu opoznienia.
8. W przypadku nieusuni^cia przez Wykonawcy w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie
z pkt 7), lit. a) Zamawiajqcemu przystuguje prawo powierzenia usuni^cia tych wad i usterek podmiotowi
trzeciemu. Koszt takich poprawek b^dzie obciqzat wykonawcy.
9. Zamawiajqcy zastrzega, ze procedura odbioru koncowego moze ulec wydtuzeniu o czas niezb^dny na
wykonanie badan laboratoryjnych, ekspertyz, pomiarow, rozruchow lub sprawdzen przeprowadzanych przez
Zamawiajqcego lub na zlecenie Zamawiajqcego.
10) Za dzien odbioru koncowego robot budowlanych uznaje si$ dzien podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych i prac przez Zamawiajqcego.
11. Po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, zadne roszczenia
wykonawcy w zakresie kosztow wykonanych robot budowlanych i prac nie b^dg uwzgl^dniane.
12. Dokonanie odbioru koncowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pozniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robot i prac, w szczegolnosci w trakcie odbioru ostatecznego, jezeli wowczas ujawniq si^ ich wady
i usterki.
Odbior ostateczny przedmiotu umowy
1. Zamawiajqcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez wykonawcy gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, wyznaczy termin odbioru, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni od daty otrzymania
zgtoszenia i przystqpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, po zakonczeniu wszystkich prac zwiqzanych
z przeprowadzeniem testow i prob, rozruchu technologicznego instalacji i osiggni^ciu zaktadanych parametrow
technologicznych, odbioru urzqdzeri technologicznych podlegajqcych dozorowi UDT, 72 godzinnego ruchu
probnego oraz przeszklenia personelu Zamawiajqcego.
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2. W dniu dokonania pisemnego zgtoszenia wykonawca jest zobowiqzany dostarczyc Zamawiajqcemu nastqpujqce
dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) dokument gwarancyjny,
oraz sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastqpujqce dokumenty:
c) dokumentacjq powykonawczq z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanq
i skompletowanq w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,
d) dokumentacjq powykonawczq branzowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,
e) inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawczq na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej
niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzqdcami sieci odpowiednich branz wraz
z zestawieniem ilosci wykonanych robot,
f) dokumentacjq techniczno - rozruchowq zainstalowanych maszyn i urzqdzeri wjqzyku polskim,
g) instrukcje obstugi i konserwacji maszyn i urzqdzeri oraz eksploatacji wjqzyku polskim,
h) protokot prob mechanicznych maszyn, urzqdzeri i pomiarow instalacji,
i) aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty pochodzenia wyrobow, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie
kierownika budowy potwierdzajqce, ze wbudowane wyroby budowlane sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane,
j) karty gwarancyjne maszyn i urzqdzen wjqzyku polskim,
k) protokoty z przeprowadzenia prob gwarancyjnych,
l ) protokoty z rozruchu technologicznego i osiqgniqciu zaktadanych parametrow technologicznych,
t) protokot gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,
m) kody 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) inne wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badari, 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
w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzqdzen,
p) dokumenty, ktorych dotqczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa budowlanego,
r) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie.
3. Odbior ostateczny przedmiotu umowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajqcego i wykonawcy. Nieobecnosc wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru,
a Zamawiajqcy jest wowczas zobowiqzany przestac wykonawcy protokot odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy wraz z wezwaniem do usuniqcia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajqcego terminie.
4. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
5. Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje siq dzien podpisania przez
Zamawiajqcego protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Podpisany protokot odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy jest podstawqdo dokonania koncowych rozliczen Stron.
6. Po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, ewentualne roszczenia wykonawcy nie
bqdq uwzglqdniane.
7. W okresie od odbioru koncowego robot budowlanych do terminu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy
wykonawca zobowiqzuje siq do przedstawienia Zamawiajqcemu do zatwierdzenia planu prob, testow, rozruchu
1ruchu probnego i odbiorow zgodnie z terminami opisanymi w PFU 0 terminie prob Zamawiajqcy bqdzie
powiadomiony nie pozniej niz 10 dni przed planowanq datq tej proby, a Zamawiajqcy powiadomi wykonawcq
o zamiarze uczestnictwa w niej nie pozniej niz 3 dni przed tym terminem.
Warunki dotyczqce przekazania do eksploatacji:
1. Instalacje zostanq przekazane do eksploatacji i uzytkowania przez wykonawcq w terminie ustalonym
z Zamawiajqcym, po spetnieniu wszystkich wymogow formalnych wynikajqcych z umowy, PFU, dokumentacji
technicznej i obowiqzujqcego polskiego prawa,
2. Zgtoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do uzytkowania
bqdzie jednoznaczne z przejqciem przez wykonawcq odpowiedzialnosci za usuniqcie wad i nieprawidtowosci
zgtoszonych w tych uwagach oraz ich usuniqcie w ramach umowy na koszt wykonawcy.
3. Wykonawca przez okres gwarancji bqdzie zobowiqzany do zbierania dostqpnych informacji o pracy instalacji
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i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawien niezbqdnych do wtasciwej pracy urzqdzen.
Warunki dotyczqce terminow realizacji przedmiotu zamowienia :
1. Termin zakonczenia robot budowlanych stanowi kryterium oceny ofert.
Jednak Zamawiajqcy wymaga, aby roboty budowlane zostaty wykonane :
a) dla Zadania 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" najpozniej do dnia
30.10.2020 roku,
b) dla Zadania nr 2- „ Wykonanie kottowni Nr 2, polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, wodnego o mocy
8.0 M W t z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin" najpozniej do dnia 30.11.2020 roku,
c) dla Zadania nr 3 - „Wykonanie kottowni Nr 2, polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, wodnego o mocy
6.0 M W t wraz z uktadem odprowadzenia spalin" najpozniej do dnia 31.03.2021 roku,
d) dla Zadania nr 4 - „Wykonanie kottowni Nr 2, polegajqcej na budowie budynku kottowni z instalacjami
technicznymi i technologicznymi oraz zagospodarowaniem terenu" najpozniej do dnia 31.03.2021 roku.
2. Zmiana term inow wykonania moze nastqpic wytqcznie w przypadkach, szczegotowo opisanych we wzorze
umowy stanowiqcym zatqcznik nr 6 do SIWZ dla wszystkich czqsci przedmiotu zamowienia.
3. O wystqpieniu okolicznosci mogqcych wptynqc na zmianq terminu wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajqcego pisemnie.
V.

WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEtNIANIA TYCH
WARUNKOW

1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegac siq Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spetniajq warunki udziatu w postqpowaniu dotyczqce:
a) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych
przepisow.
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku.
Zamawiaj^cy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.
Dla kazdei czesci - zadania
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:
Zamawiaj^cy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca ztozy dokumenty potwierdzajqce, ze Wykonawca:
-jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej z
przedmiotem zamowienia na sum^ gwarancyjn^ nie mniejszq niz 1.000.000,00 zt ( stownie: jeden milion
ztotych 00/100),
- posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowq w wysokosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt ( stownie:
jeden milion ztotych 00/100), w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiqc przed uptywem terminu sktadania
ofert.
Dla kazdei czesci - zadania
c) zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:
Zamawiajqcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze na formularzu wedtug wzoru jak
w zatqczniku nr 4 do SIWZ, ze w okresie ostatnich piqciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (zakonczyt, rozpocz^cie mogto nastqpic
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 wtgczona do uktadow umozliwiajqcych 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, zarzqdzajqcego
pracq wiqcej niz trzech uktadow regulujqcych.
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- co najmniej jedno zadanie polegajqce wykonaniu kompleksowej ustugi serwisowej obejmujqcej 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 zobowiqzany jest (w przypadku sktadania ofert na kilka cz^sci) wykazac na kazd^ cz^sc zamowienia
nr l-lll, innq robots budowlanq wskazanq 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 wykonai to zadanie jako samodzielne zadanie lub jako czgsc innego zadania.
Dla czesci 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 (zakonezyt, rozpoczgcie mogto nastgpic
wczesniej):
- co najmniej jedno zadanie polegajgce na kompleksowym wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania budynku
kubaturowego kottowni wraz z instalacjami i infrastrukturq technicznq w zakresie porownywalnym do
przedmiotu zamowienia danej cz^sci (zadania) o wartosci co najmniej 1.000.000,00 zt brutto zt ( stownie: jeden
milion ztotych 00/100).
Dla czesci IV - zadania nr 4
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:
Zamawiajqcy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, na formularzu wedtug wzoru jak
w zat^ezniku nr 5 do SIWZ, ze dysponuje lub b^dzie dysponowat na czas realizaeji zamowienia, co najmniej jednq
osob$, ktora b^dzie petnic funkcj^:
- Kierownika budowy. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika budowy musi:
* posiadac uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania 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 doswiadezenie na stanowisku kierownika budowy oraz petnita fu n k c ji kierownika
budowy obiektow kubaturowych przemystowych.
- Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 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
urzgdzeri 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
obowigzujqcych w innych panstwach),
* posiadac prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej we wskazanym zakresie,
* posiadac minimum 5 letnie doswiadezenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot oraz petnita
fu n k c ji kierownika budowy lub kierownika robot przy realizaeji minimum 2 (dwoch) inwestycji o wartosci netto
przy najmniej jednej 2.000.000,00 zt, polegajgcych na wybudowaniu kottowni wodnych lub parowych zasilanych
paliwem gazowym.
- Kierownika robot, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych. Osoba wyznaczona na stanowisko Kierownika robot musi:
*posiadac uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania 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
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Polskiej we wskazanym zakresie,
*posiadac minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot oraz petnita
funkcj$ 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 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 projektanta obiektow kubaturowych przemystowych.
- Serwisanta kottow gazowych. Wykonawca musi dysponowac lub b^dzie dysponowat co najmniej czterema
osobami, ktore b^dq petnic fu n kcji serwisanta. Osoby wyznaczone na stanowisko Serwisanta muszq:
*posiadac autoryzacj^ wydanq przez producenta kottow i urzqdzen towarzyszqcych,
*wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszcz^cia postQpowania 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.
Dig czesci I- ll-lll - zadania nr 1-3 w zakresie tiret 1 do tiret 5
Dla czesci IV - zadania w zakresie tiret 1 do tiret 4
2. Zamawiajqcy moze, na kazdym etapie post^powania, uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiQwzi^cia
gospodarcze Wykonawcy moze miec negatywny wptyw na realizacji zamowienia.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia warunkow, o ktorych mowa w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. b-c niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunkow prawnych.
3.1. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni zamawiaj^cemu, ze
realizuj^c zamowienie, b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci
przedstawiajqc pisemne zobowiqzanie tych podm iotow do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia stanowiqcy zatqcznik nr 8 do SIWZ.
Z dokumentu stanowigcego dowod na dysponowanie zasobem podmiotu trzeciego powinno wynikac
w szczegolnosci:
a) zakres dostipnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcy, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,
c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu
w post^powaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczq.
3.2 Zamawiaj^cy oceni, czy udost^pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez Wykonawcy spetniania warunkow
udziatu w post^powaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
3.3 W odniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.
3.4 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat siQ do udost^pnienia zasobow, za szkod$ poniesionq przez Zamawiajqcego
powstatq wskutek nieudost^pnienia tych zasobow, chyba ze za nieudost^pnienie zasobow nie ponosi winy.
3.5 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym
mowa w pkt. 3, nie potwierdzajq spetnienia przez wykonawcy warunkow udziatu w post^powaniu lub zachodzg
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy zqda, aby Wykonawca w term inie okreslonym przez
zamawiajqcego:

28

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacjg finansowg lub ekonomiczng, o ktorych mowa w pkt. 3.
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, 0 KT6RYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okreslono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
2. Stosownie do tresci art. 24 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiajgcy wykluczy z postgpowania Wykonawcy:
2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjg jego majgtku lub sgd
zarzgdzit likwidacjg jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z pozn. zm.) lub ktorego upadtosc ogtoszono, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjg majgtku upadtego, chyba ze sgd zarzgdzit
likwidacjg jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z pozn. zm.),
2.2 ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co Zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkow dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.
VI.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJ4CYCH SPELNIANIE WARUNKOW UDZIAtU
W POSTGPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1) W celu wykazania spetnienia przez Wykonawcy warunkow udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia Zamawiajgcy zgda:
1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczyc aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym (wedtug wzoru) w zat^czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu b^dg stanowic
wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu. Oswiadczenie to ma potwierdzac spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie, w
ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
2. Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje
0 podwykonawcach w oswiadczeniu, 0 ktorym mowa w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca, ktory powotuje si$ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sig na ich zasoby - warunkow udziatu
w postgpowaniu zamieszcza informacje 0 tych podmiotach w oswiadczeniu, 0 ktorym mowa w dziale VI.
ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podm iotow na
zasadzie okreslonej w art. 22a ustawy PZP sktada pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
4. W term inie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z otwarcia ofert,
0 ktorej mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowigzany jest przekazac Zamawiajgcemu oswiadczenie
0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, 0 ktorej mowa w art. 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
0 udzieleniu zamowienia.
5. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawcg, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, term inie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub
dokumentow, dziatajgc zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac Zamawiajgcy od Wykonawcy w postgpowaniu
0 udzieleniu zamowienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.) tj.:
a) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagajg 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 urzgdu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem term inu sktadania ofert lub
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innego dokumentu potwierdzajqcego, 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 Ubezpieczeri 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;
d) wykazu osob, skierowanych przez wykonawcq do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbqdnych 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 - zatqcznik nr 5 do
SIWZ);
e) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem term inu
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 ukoriczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sq 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, potwierdzajqcego spetnienie warunku
okreslonego w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. b.
g) informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczqdnosciowo-kredytowej potwierdzajqcej wysokosc posiadanych
srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowq wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed
uptywem terminu sktadania ofert;
6. 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 Zamawiajgcego warunku udziatu w post^powaniu.
7. Jezeli wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 niniejszej SIWZ.,
oswiadczen 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 sq
niekompletne, zawierajq btqdy lub budzq wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwosci, zamawiajqcy wezwie do
ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjasnien, w term inie przez siebie wskazanym, chyba
ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postqpowania.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe petnomocnictwa, zamawiajqcy
wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postqpowania.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcq dostqpnosci 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.), w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostqpnych i bezptatnych baz
danych, zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz 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 siq 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.
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10. Wykonawca zatgczy do oferty karty techniczne wszystkich zastosowanych gtownych urzgdzeri dla czesci I- III I I - zadania nr 1-3 w szczegolnosci:
- kociot gazowy,
- palnik do kotta,
- ekonomizer wodny do kotta,
- zbiornik wody zasilajgcej z odgazowywaczem,
- zbiornik kondensatu,
- pompy wody zasilajgcej,
- armatura regulacyjna,
- stacja uzdatniania wody.
Karty techniczne winny zawierac wszystkie podstawowe dane techniczne i parametry na druku producenta.
11. Wykonawca dotgczy do oferty dla czesci I - II - III - zadania nr 1-3 odrgbnie dla kazdego z kottow deklarowane
sprawnosci kotta dla obcigzefi 25%, 50%, 75% i 100%. Przy kazdym obcigzeniu wymagane jest podanie:
- zatozonej wartosci opatowej paliwa gazowego,
- zuzycia paliwa gazowego [Nm3/h],
- moc cieplng kotta oraz odrgbnie ekonomizera [M W t],
- sprawnosc kotta [%],
- przyjgtg tem perature spalin wylotowych do komina (na wylocie z kotta) [°C]
Powyzsze musi bye potwierdzone na oryginalnym formularzu producenta.
12. Jezeli wykaz, oswiadezenia lub inne ztozone przez wykonaweg dokumenty budzg wgtpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrocic sig bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byty wykonane o dodatkowe informaeje lub dokumenty w tym zakresie.
2) Jezeli Wykonawca ma siedzibg 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 siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
- nie zalega z optaceniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteezne 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 miesigee przed uptywem terminu sktadania ofert;
- nie otw arto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
term inu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyezy, nie wydaje siQ dokumentow, o ktorych mowa powyzej zast^puje siQ je dokumentem
zawierajqcym odpowiednio oswiadezenie wykonawey, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego
reprezentaeji, lub oswiadezenie osoby, ktorej dokument miat dotyezye, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarezego wtasciwym ze
wzgl^du na siedzib^ lub miejsce zamieszkania wykonawey lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si^ o udzielenie zamowienia (spotki cywilne/konsorcja).
1. Wykonawey mogg wspolnie ubiegac s\q o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawey ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publieznego.
2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig 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 postgpowaniu Wykonawey
wykazujg zgodnie z dziatem V ust 1 SIWZ.
3. W przypadku wspolnego ubiegania sig o zamowienie przez Wykonawcow oswiadezenie, o ktorym mowa
w dziale VI. ust. 1) pkt. 1 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sig o zamowienie. Dokumenty
te potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspolnego ubiegania sig o zamowienie przez Wykonawcow sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajgcego ztozyc dokumenty i oswiadezenia o ktorych mowa w dziale VI ust. 1) pkt. 6, przy czym:
a) dokumenty i oswiadezenia o ktorych mowa w dziale VI ust. 1) pkt. 6 lit. d), e), f), g), niniejszego SIWZ sktada
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktorzy wykazuje/g spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w dziale V ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) niniejszego SIWZ;
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b) dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w dziale VI ust. 1) pkt. 6 lit. a), b), c) niniejszego SIWZ sktada kazdy
z nich.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl£ ZAMAWIAJ/^CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA Sl£ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze post^powanie jest prowadzone w j^zyku polskim.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien postugiwac si$ numerem sprawy
okreslonym w niniejszej SIWZ-4 /0 6 /2 0 2 0
3. Korespondencji zwiqzanq z niniejszym postipowaniem :
a) w formie pisemnei nalezy kierowac na adres:
AEC Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
ul. Batorego 24
34-120 Andrychow
Adres korespondencyjny: 34-120 Andrychow, ul. Krakowska 83
b) w formie elektronicznei nalezy kierowac na adres: abogacz@aecandrychow.pl
z dopiskiem:
„Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszqcymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83"
4. Przestanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostato to okreslone powyzej moze skutkowac tym, ze
Zamawiajqcy nie b^dzie mogt zapoznac s ii z tresciq przekazanej informacji we wtasciwym terminie.
5.Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu 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.) dotyczqce Wykonawcy i innych podmiotow, na
ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczqce
podwykonawcow, sktadane sq w oryginale.
6. Dokumenty, o ktorych mowa w w /w rozporzqdzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 5, sktadane
S4 w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem.
7. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajicy s ii o udzielenie zamowienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycz^.
8.Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane d ro g i elektroniczni, kazda ze stron na
zqdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez kazdi ze stron d ro g i elektronicznq
powinny miec postac wiadomosci wraz z zatqcznikiem, tj. skanem oryginatu dokumentu podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentowania.
10. Powyzsza zasada nie dotyczy dokumentow uzupetnianych na podstawie art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy Pzp oraz
oferty, w stosunku, do ktorych zastrzezona jest forma pisemna. Ponadto w odniesieniu do dokumentow
sktadanych w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp obowiqzuje forma okreslona w §14 w /w
rozporzidzenia.
11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcy, Zamawiajicy uzna, iz pismo
wystane przez Zamawiajicego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcy zostato mu dor^czone w
sposob um ozliwiajicy zapoznanie si^ Wykonawcy z tresciq pisma po wydrukowaniu przez Zamawiajicego
komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu wtasciwej strony z folderu
„ Wystane".
12. Wykonawcy mogq zwrocic si^ do Zamawiajicego o wyjasnienie tresci specyfikacji. Wyjasnienia tresci
specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany b $ d i dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Wnioski o wyjasnienie tresci
specyfikacji nalezy przesytac na adres mailowy podany w punkcie 3b w formie umozliwiajgcej kopiowanie tresci
pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przestania pisma w formie elektronicznej nie ma
potrzeby przesytania go dodatkowo pocztg lub faksem.
13.0sob3 uprawnionq do porozumiewania si$ z Wykonawcami za sprawy merytoryczne - Aneta Bogacz
telefon: 33 443 40 50, kom. 798 846 101 e-mail : abogacz@aecandrychow.pl
VIII. WYMAGANIA DOTYCZ/\CE WADIUM
1. Wykonawca winien wniesc wadium przed uptywem term inu sktadania ofert w wysokosci:
a) dla czQSci 1: 40 000,00 zt (stownie: czterdziesci tysi^cy ztotych 00/100),
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b) dla cz^sci 2: 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysi^cy ztotych 00/100),
c) dla cz^sci 3: 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysi^cy ztotych 00/100),
d) dla czQSci 4: 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysi^cy ztotych 00/100)
2. Wadium moze bye wnoszone:
a) w pieniqdzu - przelewem na rachunek Zamawiajqcego 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 towarzyszqcymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83" ( z w s k a z a n i e m n a k t o r q c z q s c z a m o w i e n i a ) .
tak, aby przed uptywem terminu sktadania ofert wadium znajdowato si^ na ww. rachunku.
Zaleca si^ dotqczenie do oferty kopii dokumentu potwierdzajqcego dokonanie przelewu.
b) w por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym, ze
por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
por^czeniach 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 Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.) - sktadane
w oryginale w AEC Sp. z o.o. za potwierdzeniem przyj^cia przed uptywem terminu sktadania ofert lub zatgezone
do oferty.
3. Wadium wnoszone w formie gwaraneji i por^czeri musi spetniac nast^pujqce wymogi:
a) bye wystawione na Gmin$ Andrychow, Rynek 15, 34-120 Andrychow,
b) zawierac w swojej tresci oswiadezenie gwaranta (por^czyciela), w ktorym zobowiqzuje si$ on do
bezwarunkowej wyptaty kwoty wadium na pierwsze zqdanie Zamawiajqcego zawierajqce 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 zwi^zania oferty.
4. Zamawiajqcy zwroci wadium w sposob odpowiadajqcy form ie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art.
46 ust 1, la oraz 2 PZP. W przypadku wptaty przelewem Zamawiajqcy zwroci kwot$ wadium wraz z odsetkami
wynikaj^cymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszonq o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje
bankowe.
5. Zamawiajqcy zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a lub
5 PZP.
6. Zamawiajqcy zqda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc^, ktoremu zwrocono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jezeli w wyniku ostateeznego rozstrzygni^cia odwotania jego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w term inie okreslonym przez Zamawiajqcego.
7. W przypadku, gdy wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidtowy Zamawiaj^cy
odrzuca oferty zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.
IX.

TERMIN ZWI^ZANIA OFERT/\

1. Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni. Bieg term inu zwigzania ofertg rozpoczyna sig wraz z
uptywem term inu sktadania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyc termin zwigzania ofertg
z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrocic sig
do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego term inu o oznaezony okres, nie dtuzszy jednak niz 60
dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moze ztozyc jedng oferty. Ztozenie wigeej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez tego Wykonawcg.
2. Tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
3.Oferta wraz z zatgeznikami musi bye sporzgdzona w jgzyku polskim. Dokumenty sporzgdzone wjgzyku obeym
sktadane sg wraz z ttumaezeniem na jgzyk polski (dotyezy rowniez dokumentow o ktorych mowa w dziale VIII
i XVI SIWZ)".
4.Oferta musi bye sporzgdzona z zachowaniem form y pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5.Oferta wraz z zatgeznikami musi bye czytelna.
6.Oferta wraz z zatgeznikami musi bye podpisana przez Wykonawcg, tj. osobg (osoby) reprezentujgcg(e)
Wykonawcg, zgodnie z zasadami reprezentaeji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobg (osoby)
upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy.
7.Dokumenty sktadajgce sig na oferty nalezy sktadac w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosc
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z oryginatem przez Wykonawcg na kazdej stronie.
8. Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wytgcznie
wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wgtpliwosci co do jej prawdziwosci.
9. Zaleca sig, by kazda zawierajgca tresc strona oferty byta podpisana lub parafowana przez Wykonawcy.
10. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestonigcie korektorem, etc., muszg bye parafowane przez Wykonawcy.
11. W przypadku, gdy informaeje zawarte w ofercie stanowig tajemnieg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkureneji, co do ktorych Wykonawca zastrzegt, ze nie mogg bye
udostgpniane innym uezestnikom postgpowania, oraz wykazat iz zastrzezone informaeje stanowig tajemnieg
przedsigbiorstwa, muszg bye oznaezone klauzulg: „lnform acje stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkureneji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 t.j.)" i dotgezone do oferty, zaleca sig, aby byty trwale, oddzielnie spigte. Zgodnie z tym
przepisem przez tajemnieg przedsigbiorstwa rozumie sig nieujawnione do wiadomosci publieznej informaeje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informaeje posiadajgce wartosc
gospodarezg co do ktorych przedsigbiorca podjqt niezbgdne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.
12. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
13. Zamawiajgcy nie przewiduje organizowania zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia wgtpliwosci
dotyczgcych tresci SIWZ. Wykonawca musi zdobyc wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty
i podpisania umowy.
14.0ferta musi zawierac:
- formularz ofertowy - wedfug wzoru - zatgeznik nr 1 do SIWZ;
- oswiadezenie Wykonawcy - wedfug wzoru - zatgeznik nr 2 do SIWZ;
- pefnomocnictwo (jezeli dotyezy) do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o
udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspofdziataniu, z ktorej bgdzie wynikac przedmiotowe
pefnomocnictwo. Petnomocnik moze bye ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu albo
do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy. Pefnomocnictwo winno bye zatgezone w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;
- zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasobow na
potrzeby realizaeji zamowienia (jezeli dotyezy) - zatgeznik nr 8 do SIWZ.
- zbioreze zestawienie kosztow - wedfug wzoru - zatgeznik nr 9 do SIWZ;
- dokumenty o ktorych mowa w dziale VI pkt 1) ppkt 10 i 11 SIWZ
15. Oferty nalezy umiescic w trwale zamknigtej kopercie, ktora:
a) bgdzie zaadresowana na Zamawiajgcego,
b) bgdzie posiadac nazwg i adres Wykonawcy,
c) bgdzie posiadac oznaezenie:
„Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszgcymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83" Czgsc (wskazac ktora)
z dopiskiem nie otwierac przed dniem 30 06.2020 r. do godziny 10:30.
16. Zaleca sie, aby oferta byta wpieta w skoroszyt A4 z m ozliwosciq w piecia do segregatora.
17. Po otwarciu ztozonych ofert, Wykonawca, ktory bgdzie chciat skorzystac z jawnosci dokumentaeji
z postgpowania (protokofu), w tym ofert, musi wystgpic w tej sprawie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem.
Zamawiajgcy ustali, z uwzglgdnieniem zfozonego w ofercie zastrzezenia o tajemnicy przedsigbiorstwa, zakres
informaeji, ktore mogg bye Wykonawcy udostgpnione. Po przeprowadzeniu powyzszyeh czynnosci Zamawiajgcy
ustali sposob i formg udostgpnienia oferty, z uwzglgdnieniem przepisow § 4 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokofu postgpowania o udzielenie zamowienia publieznego o czym
poinformuje Wykonawcy w pisemnym zawiadomieniu.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT
1.Oferty muszg bye ztozone w siedzibie Zamawiajgcego w Andrychowie, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychow,
w sekretariacie w term inie do dnia 30.06.2020 r. do godziny 10:15.
2.Decydujgce znaezenie dla oceny zachowania term inu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do
Zamawiajgcego w miejscu wskazanym w pkt. 1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierskg.
3.0fertg zfozong po terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiajgcy niezwtocznie zwraca Wykonawcy na podstawie
art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4.Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikaeje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania
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ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztozone wedtug takich samych zasad, jak sktadana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaezone „ZMIANA" zostanq otwarte
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonywania zmian, zostan^ dotqczone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac si^ z post^powania poprzez ztozenie
pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie „WYCOFANIE". Koperty z ofertami wycofanymi nie b$dq otwierane.
6. Wykonawca moze z^dac pisemnego potwierdzenia ztozenia oferty wraz z numerem, jakim zostata oznakowana
oferta.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
l.O tw arcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w Andrychowie, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychow, sala
konferencyjna w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 10:30.
2.0 twarcie ofert jest jawne.
3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot$, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamowienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy poda odpowiednie informaeje zawarte w art. 86 ust. 4 PZP.
5. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informaeje
dotyczqce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
b) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w term inie;
c) ceny, term inu wykonania zamowienia, okresu gwaraneji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Rozliczenia mi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq b^dq prowadzone w PLN.
Szczegofowe zasady rozliczania si^ stron za realizacj^ przedmiotu zamowienia okreslone zostaty
we wzorze umowy stanowiqcym zatqcznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiqzany jest dotqczyc do oferty dla kazdej cz^sci zamowienia zbioreze zestawienie kosztow
stanowiqce Zatqcznik nr 9 do SIWZ. Wymaga si$ wykazania zastosowanych sktadnikow cenotwdrczych tj.: stawki
roboezo-godziny, kosztow posrednich i zysku. W zbiorezym zestawieniu kosztow Wykonawca winien przewidziec i
wycenic wszystkie koszty niezb^dne do realizaeji przedmiotu umowy.
3. Sumaryczna cena brutto wyliezona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadac cenie
podanej przez Wykonawcy w formularzu oferty.
4. Ceny muszg bye podane i wyliezone w zaokrqgleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokrqglenia ponizej 5 nalezy koncowk^ pomin^c, powyzej i rowne 5 nalezy zaokrqglic w gor$).
5. Zamawiajqcy zaktada, ze Wykonawca dokonat wizji przedmiotu zamowienia, sprawdzit zakres i rodzaj robot
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i uwzgl^dnit powyzsze w oferowanej cenie.
XIV. OPIS KRYTERIOW, KT6RYMI ZAMAWIAJ/\CY B^DZIE Sl^ KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERlbW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy b^dzie si^ kierowat dla wszystkich cz^sci nast^pujqcymi
kryteriami i ich wagami: (dla wszystkich cz^sci)
1) Cena - 60% - 60 pkt
2) Okres gwaraneji - 20% - 20 pkt
3) Terrain wykonania robot budowlanych - 20% - 20 pkt
2. Wybrana zostanie oferta, ktora otrzyma w danej cz^sci zamowienia najwi^kszg ilosc punktow obliczonych
w sposob nast^pujqcy:
P= P1 + P2+ P3
gdzie:
P -o g o ln a liezba punktow
PI - punkty otrzymane w kryterium „Cena",
P2 - punkty otrzymane w kryterium „Okres gwaraneji",
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P3 - punkty otrzymane w kryterium „Termin wykonania robot budowlanych
1) Kryterium „Cena" bgdzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanej przez wykonawcg w pkt 1 Formularza
Ofertowego ceny za wykonanie czgsci przedmiotu zamowienia w zakresie objgtym Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamowienia. Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg ponizszego wzoru:
najnizsza zaoferowana cena sposrod ofert waznych
P I ------------------------ ------------------- -........................... ........................ x 60 pkt
cena oferty badanej

2) Kryterium „Okres gwarancji" bgdzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanej przez wykonawcg w pkt 2
Formularza Ofertowego gwarancji jakosci i rgkojmi za wady. Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg
ponizszego wzoru:
Gbad
------------------- x 20 pkt
Gmax
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiajqcego - 60 miesigcy (Gmin)
Maksymalny okres gwarancji z zaoferowanych przez wykonawcow, jednak nie wigcej niz 120 miesigcy.
Oferta wykonawcy, ktory w Formularzu Ofertowym nie poda okresu gwarancji lub poda termin gwarancji
mniejszy niz 60 m-cy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
P2 =

3) Kryterium „Termin wykonania robot budowlanych" bgdzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez
wykonawcy w pkt 3 Formularza Ofertowego term inu wykonania robot budowlanych.
Czgsc 1 - zadanie nr 1
Punkty bgdg przyznawane w nastgpujgcy sposob:
najpozniej do dnia 30.09.2020 roku - 20 pkt
najpozniej do dnia 30.10.2020 roku - nie bgdzie punktowane
Czqsc 2 - zadanie nr 2
Punkty bgdg przyznawane w nastgpujgcy sposob:
najpozniej do dnia 30.09.2020 roku - 20 pkt
najpozniej do dnia 30.10.2020 roku - 10 pkt
najpozniej do dnia 30.11.2020 roku - nie bgdzie punktowane
Czgsc 3 - zadanie nr 3
Punkty bgdg przyznawane w nastgpujgcy sposob:
najpozniej do dnia 30.11.2020 roku - 20 pkt
najpozniej do dnia 29.01.2021 roku - 10 pkt
najpozniej do dnia 31.03.2021 roku - nie bgdzie punktowane
Czgsc 4 - zadanie nr 4
Punkty bgdg przyznawane w nastgpujgcy sposob:
najpozniej do dnia 30.11.2020 roku - 20 pkt
najpozniej do dnia 29.01.2021 roku - 10 pkt
najpozniej do dnia 31.03.2021 roku - nie b^dzie punktowane
Oferta Wykonawcy, ktory w Formularzu Ofertowym nie poda terminu wykonania robot budowlanych lub poda
term iny dtuzsze niz maksymalnie akceptowane przez Zamawiajgcego zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3. Punktacja zostanie obliczona przez Zamawiajgcego dla kazdej czgsci osobno.
4. Za ofertQ najkorzystniejszg w danej czgsci zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzszg ilosc punktow
w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
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XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAt DOPEtNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELL) ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie
i miejscu podpisania umowy odr^bnym pismem.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si^ o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy
zaz^da przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujgcej wspotprac^ tych
Wykonawcow.
3. W przypadku korzystania z zasobu podmiotu trzeciego przez Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, b^dzie on zobowiqzany przy podpisaniu umowy przedtozyc dokumenty regulujgce wspotpracQ
z Podmiotem Udost$pniajqcym Zasoby.
4. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowiqzany b^dzie przy podpisaniu umowy przedtozyc
dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na kwot$ nie nizszq niz okreslona w SIWZ.
W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiqzuje si$ do
zachowania ciqgtosci ubezpieczenia i przedtozenia kolejnego dokumentu potwierdzajqcego ubezpieczenie na 3
dni przed uptywem daty wygasni^cia poprzedniego ubezpieczenia
XVI. WYMAGANIA DOTYCZ/\CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowiqzany b^dzie przed podpisaniem
umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmuj^cego zarowno okres realizacji
umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu r^kojmi, w wysokosci 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej w
ofercie.
2. Zabezpieczenie moze bye wnoszone w:
- pieniqdzu,
- w por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieni^znym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- por^czeniach udzielanych przez podmioty o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.)
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu nalezy wptacac na rachunek bankowy Zamawiaj^cego: w ABS Banku
Spotdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 08 8110 0000 2001 0048 5748 0001.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiaj^cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikaj^cymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni^dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegajq si$ o udzielenie zamowienia ponoszq solidarng odpowiedzialnosc za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
6. Zamawiaj3cy zastrzega sobie prawo wykorzystania srodkow stanowiqcych zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli Wykonawca w okresie r^kojmi nie usunie ich w wyznaczonym
terminie.
7. Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia okreslone zostaty we wzorze umowy, ktory stanowi zatqcznik nr 6 do
SIWZ.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wzor umowy stanowi zatgeznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umow^ z Zamawiajqcym na
warunkach okreslonych we wzorze umowy.
3. Na podstawie art. 144 ustawy PZP zakazuje siQ zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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X V III. P O D W Y K O N A W C Y

1. Wykonawca moze wykonac zamowienie przy udziale Podwykonawcow.
2. Zamawiajqcy nie wskazuje cz^sci zamowienia, ktore Wykonawca jest zobowiqzany wykonac osobiscie.
3. Wykonawca wskaze w formularzu ofertowym, ktore cz^sci zamowienia zamierza powierzyc Podwykonawcom.
XIX. POUCZENIE

O

SRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSLUGUJ4CYCH

WYKONAWCY

W

TOKU

POST^POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA
I . Srodkami ochrony prawnej sq odwotanie i skarga do sqdu.
2. $rodki ochrony prawnej przystuguje wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego przepisow ustawy.
3. $rodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguje rowniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
4.0dwotanie przystuguje wytqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajecego podjetej
w post^powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajqcy jest zobowiqzany na
podstawie ustawy.
5.W niniejszym postepowaniu, ze wzgl^du na wartosc zamowienia, odwotanie przystuguje wytqcznie wobec
czynnosci:
a) okreslenia warunkow udziatu w post^powaniu,
b) wykluczenia odwotujecego z post^powania o udzielenie zamowienia,
c) odrzucenia oferty odwotujecego,
d) opisu przedmiotu zamowienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty
6.Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiajecego, ktorej zarzuca si$
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi^zte przedstawienie zarzutow, okreslac zedanie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwotania.
7.Odwotanie wnosi si§ do Prezesa Izby w form ie pisemnej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
rownowaznego srodka, spetniajqcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8.0 dwotujqcy przesyta kopiQ odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescie przed uptywem tego terminu. Domniemywa si§, iz
Zamawiajecy mogt zapoznac sie z trescie odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie
kopii nastepito przed uptywem term inu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.
9.Odwotanie wnosi si$:
a) w term inie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajecego stanowiecej podstawe jego
wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo
w terminie 10 dni -je z e li zostaty przestane w inny sposob,
b) wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, oraz wobec postanowien SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) wobec czynnosci innych niz okreslone pkt. a) i b) w term inie 5 dni od dnia, w ktorym powziQto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powziqc wiadomosc o okolicznosciach stanowiqcych podstaw^
jego wniesienia.
10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sqdu.
I I . Skarga wnosi si$ do sqdu okr^gowego wtasciwego dla siedziby zamawiajecego.
12.Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w term inie 7 dni od dnia dor^czenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajec jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe
(Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
XX. OBOWI/\ZEK INFORMACYJNY WYNIKAJ/\CY Z ART. 13 RODO DOTYCZ/\CY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
BEZPOSREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTOREJ DANE DOTYCZ/\, W CELU ZWI^ZANYM Z POST^POWANIEM
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzedzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiaj^cy informuje, ze:
l.adm inistratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
AEC Spotka z ograniczonq 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 ograniczonq odpowiedzialnosciq jest Pani Katarzyna
Socata, tel. 33 443 40 56 ksocala@aecandrvchow.pl;
3 .Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym z
postQpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.:„B udow a kottowni gazowych wraz z instalacjami i
robotam i towarzyszqcymi na terenie elektrocieptowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83" Czqsc 1 - 4; Znak
post^powania: 4/06/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b$dq osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona zostanie
dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp";
5.Pani/Pana dane osobowe b$dq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoriczenia post^powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
6.obowi^zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udziatem w post^powaniu
o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
•

na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;

•

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

•

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;
9. nie przystuguje Pani/Panu:

XXI.
1.
2.
3.
4.
5.

•

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 prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO".

POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajqcy
Zamawiajqcy
Zamawiajqcy
Zamawiajqcy
Adres poczty

dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych.
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.
nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert wariantowych.
elektronicznej Zamawiajqcego - abogacz@aecandrychow.pl

6. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

W yjainienie: skorzystanie z praw a do sprostowania nie m oze skutkow ac zm ianq wyniku postqpow ania o udzielenie zam ow ienia publicznego
ani zm ianq postanow ieh um ow y w zakresie niezgodnym z ustaw q Pzp oraz nie m oze naruszac integralnosci protokotu oraz jeg o zatqcznikow.
2

W yjasnienie: praw o do ograniczenia przetwarzania nie m a zastosow ania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapew nienia korzystania

ze srodkow ochrony praw nej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na w azne wzglgdy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub pahstw a czlonkowskiego.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zamawiajqcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiajqcy nie przewiduje wymagan w zwiqzku z art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
Zamawiajqcy przewiduje zaliczki na poczet wykonania zamowienia.
Zamawiajqcy nie zamierza ustanowic dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiajqcy nie wymaga mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych.
Zamawiajqcy nie przewiduje standardow jakosciowych o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
Nie dostosowanie siq do wymogow dotyczqcych sktadania ofert jest wtasnym ryzykiem Wykonawcy
i moze skutkowac wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.
14.Od Wykonawcow oczekuje siq starannego zapoznania siq z okreslonym w dziale II! przedmiotem
zamowienia, przestrzegania instrukcji, wypetnienia formularzy zawartych w materiatach przetargowych.
15.lntegralnq czqsciq SIWZ sq zatqczniki:

Z a lq c z n ik n r 1

F o r m u la r z o f e r t o w y

Z a lq c z n ik n r 2

O s w ia d c z e n ie W y k o n a w c y

Z a lq c z n ik n r 3

O s w ia d c z e n ie o p r z y n a le z n o s c i lu b b r a k u p r z y n a le z n o s c i d o t e j s a m e j g r u p y k a p i t a t o w e j

Z a lq c z n ik n r 4

W y k a z r o b o t b u d o w la n y c h w z a k r e s ie n ie z b q d n y m

Z a lq c z n ik n r 5

W y k a z o so b , k to re

bqdq

u c z e s tn ic z y c

w

w c e lu o c e n y s p e f n ie n ia w a r u n k u

w y k o n y w a n iu

z a m o w ie n ia

iv

z a k r e s ie

n ie z b q d n y m

o c e n y s p e fn ie n ia w a r u n k u
Z a lq c z n ik n r 6

Z a lq c z n ik n r

7

W z o r u m o w y d la w s z y s tk ic h c z q s c i z a m o w i e n i a

P r o g ra m fu n k c jo n a ln o -u z y tk o w y w r a z z z a tq c z n ik a m i

Z a lq c z n ik n r 8

Z o b o w iq z a n ie p o d m io tu tr z e c ie g o

Z a lq c z n ik n r 9

Z b io r c z e z e s t a w ie n ie k o s z t o w
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