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Część I – Instrukcja Dla Wykonawców (IDW) 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  
 39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 
 zwane dalej Zamawiającym 
 
2. Oznaczenie Wykonawcy. 
 Na potrzeby niniejszej SIWZ za Dostawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
3. Tryb udzielania zamówienia. 
 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminie Wewnętrznym Zamawiającego, w stosunku 

do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia. 
 Zakres robót obejmuje: 

Dostawę rur preizolowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 
 
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 

4416321-4 –Rury grzewcze odległościowe 
44163160-9 Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria 

 
6. Zamówienia uzupełniające. 
 Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości do 25% wartości zamówienia 

podstawowego polegające na dostawie elementów systemu preizolowanego, których nie można 
było przewidzieć na etapie przygotowania przetargu. 

 
7. Informacja o ofercie wariantowej, częściowej i umowie ramowej. 
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 3. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej z Wykonawcami. 
 
8. Termin wykonania zamówienia.  
 Termin wykonania zamówienia: 30.04.2021r. 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania: 
 
9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu: 
9.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 
 Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
9.1.2. Potencjał techniczny: 
 Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 

spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 
 Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku 
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zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia – nie 
spełnia. 

9.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
9.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. 
9.3. Dostawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 
9.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do niniejszej IDW. 
9.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3, składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
10. Dostawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 

10.1. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW.  

10.2. Dostawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
10.4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści 
następujące postanowienia: zawiązana co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania 
umowy powiększony o okres, rękojmi lub gwarancji, przedłożona w określonym terminie 

 
11. Wadium 
 11.1.  Wysokość wadium. 
 Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 
 
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Dostawcy otwarty w PLN. 
Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 

 
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
14.1. Wymagania podstawowe 

1) Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy. Oznacza 

to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Dostawcy lub pełnomoc-
nictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Dostawcy upoważnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby.  
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4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (odpisu z właściwego 
rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 
do tego upoważnione lub potwierdzonej kopii. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Dostawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Dostawcę w zgodnej formie 
z niniejszą IDW. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 
(firmy) i siedziby. 

7) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

14.2. Forma oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż 

A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Dostawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Dostawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Dostawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Dostawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Dostawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Dostawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone 
w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 
reprezentowania Dostawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Dostawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 Dostawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny 
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 
innego, od […]instytucji dysponujących środkami publicznymi – […] zamówienia 
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności 
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu 
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 
14.3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej IDW, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru. 
c) oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
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sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 

do niniejszej IDW. 
e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 
9.3.2. IDW, 

f) w przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW. 

g) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione 
w niniejszej SIWZ. 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty. 

 

14.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Dostawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dostawca, który zastrzegł 
informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania, 
że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
W razie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w załączeniu do 
oferty Dostawca składa wyjaśnienia dotyczące zastrzeżonych treści, zawierające w szczególności 
dowody, że zastrzeżone informacje: 
a) nie są upubliczniane, 
b) stanowią dla Dostawcy wartość techniczną lub technologiczną, albo posiadają wartość 

gospodarczą, 
c) zostały zastrzeżone, i wymieni działania jakie podjął w celu zachowania ich poufności. 

 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 
15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 

a) Dostawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. a, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ppkt. a. i b. 

d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

15.2. Zmiany w treści SIWZ 
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten 
sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcą, którym 
Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie 
internetowej. 

b) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Dostawców.  
c) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej 
SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Dostawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację 
na stronie internetowej. 
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16. Oględziny miejsca realizacji zamówienia. 
 Zamawiający nie przewiduje organizowania możliwość oględzin. 
 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 Główny Inżynier– Grzegorz Kociołek 603 564 522 w godz. Od 730-1400 
 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
18.1. Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w: siedzibie Zamawiającego w: MPEC 

Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 
dddooo   dddnnniiiaaa   05.03.2021r. dddooo   gggooodddzzz...   1200 

18.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
MPEC Sp. z o.o., 

ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, 
Oferta w postępowaniu na: 

Dostawa elementów systemu preizolowanego. 
Nie otwierać przed dniem: 05.03.2021 r. godz. 1215 

 

18.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Dostawcy. 
 
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

19.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 
 Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

19.2. Zmiana złożonej oferty 
 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr.....”. 

19.3. Wycofanie złożonej oferty 
 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Dostawcy. Wycofanie należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 
opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 

 
20.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: MPEC Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Rzeczna 1A, 
39-200 Dębica, Pomieszczenie nr 18 Sala Konferencyjna 

 
dddnnniiiaaa   05.03.2021r. gggooodddzzz. 1215 

 
21. Tryb otwarcia ofert. 

21.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

21.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 

21.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

21.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 



Nazwa zamówienia :Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 
  

6 

 

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
b) nazwę i adres Dostawcy, którego oferta jest otwierana; 
c) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty. 

 Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 
21.5. Na wniosek Dostawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje 

im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4. a,b,c) niniejszej 
IDW. 

 
22.  Zwrot oferty bez otwierania. 
 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania. 

 
23. Termin związania ofertą. 

23.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

23.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

23.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

23.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 
 
24. Opis sposobu obliczenia ceny. 

24.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą dostawę całego zakres elementów określony 
w SIWZ. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
dostawy loco MPEC Dębica ul. Rzeczna 1a. 

 Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) 

ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 
rozwiązać umowę.  

 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost, jak również w dokumentach tych nie ujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia.  
W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia. 

24.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

24.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny i porównania 
ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT. 

24.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części 
II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

24.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
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dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty od podatku. 

 
25. Kryteria oceny ofert. 

25.1. Wybór oferty dokonany zostanie przez Zamawiającego wg następujących kryteriów: 
 

Kryterium wyboru  Znaczenie /Waga  

Cena oferty brutto  70 punktów  

Ocena techniczna  30 punktów  

 
Cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie 
rzeczowym określonym w niniejszej SWZ.  
Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:  
С = [C min / C bad] X 70 
gdzie:  
C - liczba punktów za cenę  
C min - najniższa cena ofertowa  
C bad - cena oferty badanej 
 

Ocena techniczna- Ot  
Opis ocenianego parametru  

Maksymalna liczba punktów  

Zastosowanie rur preizolowanych o współczynniku 
przewodzenia ciepła mniejszym niż 0,024 W/mK przed 
starzeniem jak i po starzeniu, przy gęstości pianki na rurze 
preizolowanej nie mniejszej niż 60 kg/m3 wg PN-EN 253 dla 
oferowanego systemu preizolowanego.  

30 pkt 

 
Ot - liczba punktów za ocenę rur preizolowanych (wg powyższej punktacji)  
Ocena techniczna zostanie dokonana na podstawie dokumentów technicznych wymaganych do 
załączenia w ofercie opisanych w pkt. 2 SWZ Instrukcja dla Wykonawców  
Całkowita ocena oferty  
O = C + Ot  

 
25.2 Zamawiający dokona wyboru oferty która nie podlega odrzuceniu, spełni wszystkie warunki 
postępowania i osiągnęła największą ilość punktów wg powyższych kryteriów. 

 
26. Oferta z rażąco niską ceną. 

26.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

26.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne. 

26.3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) dostawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
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b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
27. Uzupełnienie oferty. 

27.1. Zamawiający wezwie Dostawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

27.2. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić 
spełnianie przez dostawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane towary wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert. 

27.3. Zamawiający wezwie także Dostawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, których złożenia żądał w niniejszej SIWZ. 

 
28. Tryb oceny ofert. 
 

28.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Dostawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

3) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę, którego oferta została poprawiona w 
zakresie ujętym w pkt. 28.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek 
ujętych w pkt. 28.1.2, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 

 

28.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 
 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Dostawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 
treści pkt. 27 niniejszej IDW. 

 

28.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Dostawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji. 

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona. 

c) Przedstawienie przez Dostawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Dostawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

 

29. Wykluczenie Dostawcy. 
29.1. Zamawiający wykluczy Dostawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści oświadczenia. 
29.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 
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30. Odrzucenie oferty. 
30.1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 
b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
d) Została złożona przez Dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny 
f) Dostawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki nieistotnej. 
g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

30.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Dostawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

31.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ. 

31.2. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

31.3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano oraz 
cenę wybranej oferty. 

 
32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 
32.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 
d) zakres świadczenia Dostawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
e) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
f) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w niniejszej SIWZ. 
32.2. Nie przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty. 
32.3. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
32.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 

 
33. Unieważnienie postępowania. 

33.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

33.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Dostawcy przekazują 

pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku drogi faksowej oraz poczty elektronicznej, 
każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania 
przesłanej korespondencji. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje 
przekazane za pomocą drogi faksowej lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od 
pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Dostawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia 
dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, 
kierując swoje zapytania na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną pod adres i numery 
kontaktowe podane na początku niniejszej SIWZ. 

 
35.  Podwykonawstwo. 
 Zamawiający żąda wskazania przez Dostawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 
 
36.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 
37. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy. 
37.1. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni od dnia, w którym nastąpi 

rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu: 
a) 2 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy, 
b) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia 

(w przypadku zaistnienia takiej okoliczności). 
c) projekty umów z podwykonawcami. 

37.2. Zamawiający zawrze umowę w terminach nie krótszych niż 5 dni, ale nie później jednak niż 
przed upływem terminu związania ofertą. 

 
38. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

   Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
lll ...ppp...   OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   

ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa   
NNNaaazzzwwwaaa   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa   

111...   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   111   Wzór Formularza Oferty. 
222...   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   222   Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
333...   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   333   Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

  

444...   
  

ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   444   Oświadczenie dostawcy 

555...   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk   nnnrrr   555   Wykaz materiałów preizolowanych 
       

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól 
załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularz oferty 

FORMULARZ OFERTY 
na: „DDOOSSTTAAWWAA  EELLEEMMEENNTTÓÓWW  SSYYSSTTEEMMUU  RRUURR  PPRREEIIZZOOLLOOWWAANNYYCCHH””  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TS.26.01.2021 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 
lll ...ppp...   NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   

WWyykkoonnaawwccyy((óóww))      
   

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 
IIImmmiiięęę   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo    
AAAdddrrreeesss    
NNNrrr   ttteeellleeefffooonnnuuu    
NNNrrr   fffaaakkksssuuu    
AAAdddrrreeesss   eee---mmmaaaiiilll    

 
Oświadczam/y, że jestem/śmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem / średnim 
przedsiębiorstwem.1  

 
UWAGA: 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej zmian, 
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

cena netto (bez VAT)...................................................................................[PLN] 
słownie: ................................................................................. [PLN] 

plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
tj. ................................................................................. [PLN] 

słownie: ….....................…………………………………………………….… [PLN] 
Cena brutto z VAT …………..........................……………………………………….… [PLN] 

słownie: ……..................………………………………………................. [PLN] 
Oferuję (my) udzielenie .......... miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 
                                                             
1 Wykonawca skreśla niepotrzebne  
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4) niniejsza oferta jest ważna 30 dni, licząc od wyznaczonej daty złożenia oferty 
5) zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 30.04.2021r. 
6) akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury 
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
9) Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)2: 
Wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
Wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
……………………………………..……………………………………… 
Wartość towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………. zł netto. 

  
 POUCZENIE 

Drugi przypadek dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
a) Wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów 
b) Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług 
c) Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego 

podatku VAT przy porównaniu cen ofertowych.  
 

 10) Oświadczam(y), że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej. 
 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

LLL...ppp...   NNNaaazzzwwwaaa   AAAdddrrreeesss   
   
   

  
 POUCZENIE 
 Stosownie do art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 
również tego przedsiębiorcę.  

 
11) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Dostawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia]2 
12) nie uczestniczę(ymy) jako Dostawcy w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 

niniejszego zamówienia, 
13) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania3: 

 
 

   
lll ...ppp...    

   
OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee    rrroooddd zzzaaajjjuuu   (((nnnaaa zzzwwwyyy)))    iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjj iii    

SSStttrrrooonnnyyy   www   ooofffeeerrrccciiieee    
(((wwwyyyrrraaa żżżooonnneee   cccyyyfff rrrąąą)))    

oooddd    dddooo    

a)    
b)    

 
14) Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach 
15) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4: 
 
                                                             
2  Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccciii    zzzaaa mmmóóówwwiiieee nnniiiaaa    
a)  
b)  

 
5. Podpis(y): 

   

   
lll ...ppp...    

NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    
WWWyyykkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    

   
NNNaaazzzwwwiiissskkk ooo   iii    iiimmmiiięęę    ooosss ooobbbyyy   

(((ooosssóóóbbb )))uuupppooowwwaaa żżżnnniii ooonnneeejjj(((yyy ccchhh)))    
dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniii nnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iii mmmiiieeennniiiuuu   
WWWyyykkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy (((ooosss óóóbbb)))    
uuupppooowwwaaażżżnnniii ooonnneeejjj((( yyyccchhh )))    dddooo    
pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnn iiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iii mmmiiieeennniiiuuu    
WWWyyykkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    

   
PPPiiieeeccczzzęęęććć((( ccciiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaa wwwccc(((óóówww)))    

   
   

MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśś ććć    
iii    dddaaatttaaa    

 
1) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2) 

     

 
3) 

     

 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2   – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TS.26.01.2021 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością, 39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

 
2. WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    WWWyyy kkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    AAAdddrrreeesss(((yyy)))    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy((( óóówww)))    

  
 

 

   

 
OŚWIADCZAM(Y) ŻE: 

 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 

„DDOOSSTTAAWWAA  EELLEEMMEENNTTÓÓWW  SSYYSSTTEEMMUU  RRUURR  PPRREEIIZZOOLLOOWWAANNYYCCHH””  
 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia; 
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia; 
 
 
 
 

PODPIS(Y): 
 

   
   
   
   

lll ...ppp...    

   
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    

WWWyyykkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    

   
   

NNNaaazzzwwwiiissskkk ooo   iii    iiimmmiiięęę    ooosss ooobbbyyy   ((( ooosssóóóbbb )))    
uuupppooowwwaaażżżnnniii ooonnneeejjj((( yyyccchhh )))    dddooo    

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnn iiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www    
iiimmmiiieeennniiiuuu   WWW yyykkkooonnnaaawwwcccyyy((( óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))    
ooosssooobbb yyy(((ooosss óóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniii ooonnneeejjj((( yyyccchhh )))    
dddooo   pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa    

nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www    
iiimmmiiieeennniiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    

   
   
   

PPPiiieeeccczzzęęęććć((( ccciiieee)))    
WWWyyykkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    

   
   
   

MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśś ććć    
iii    dddaaatttaaa    
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TS.26.01.2021 
 

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1A 

 
WYKONAWCA: 

lll ...ppp...   NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))   AAAdddrrreeesss(((yyy)))   
WWyykkoonnaawwccyy((óóww))      

   

 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie jestem: 

1) dostawcą, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

2) dostawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 
553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) dostawcą, którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) dostawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) dostawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

6) dostawcą, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) dostawcą, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8) dostawcą, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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9) dostawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) dostawcą będącym podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 
1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) dostawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

12) dostawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 
 

PODPIS: 
 

   

   
lll ...ppp...    

   
   

NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    
WWWyyykkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    

   
NNNaaazzzwwwiiissskkk ooo   iii    iiimmmiiięęę    ooosss ooobbbyyy   ((( ooosssóóóbbb )))    

uuupppooowwwaaażżżnnniii ooonnneeejjj((( yyyccchhh )))    dddooo    
pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnn iiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy    
www   iiimmmiiieeennniii uuu   WWWyyykkk ooonnnaaa wwwcccyyy (((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy (((ooosss óóóbbb)))    
uuupppooowwwaaażżżnnniii ooonnneeejjj((( yyyccchhh )))    dddooo    
pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnn iiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iii mmmiiieeennniiiuuu    
WWWyyykkkooonnnaaa wwwcccyyy(((óóówww)))    

   
   

PPPiiieeeccczzzęęęććć((( ccciiieee)))    
WWWyyykkkooonnnaaa wwwccc(((óóówww)))    

   
   

MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśś ććć    
iii    dddaaatttaaa    
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie dostawcy 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   TS.26.01.2021 
 

 
 

Oświadczenie dostawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń w imieniu  
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Załącznik nr 5 – Wykaz materiałów preizolowanych 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   TS.26.01.2021 
 

 

L.p. Nazwa Materiału J. m. Ilość Cena jedn. 
zł. 

Wartość 
netto zł. 

1.           
1 Trójnik prostopadły 168,3/250 x 139,7/225 szt 2   0 
2 Mufa termokurczliwa rury 168,3/250 kpl kpl 4   0 
3 Mufa termokurczliwa rury 139,7/225 kpl kpl 4   0 
4 Mufa końcowa rury 139,7/225 kpl 2   0 
5 Rura preizolowana 76,1/140 szt 11   0 
6 Mufa termokurczliwa rury 76,1/140 kpl szt 22   0 
7 Zwężka preizolowana 139,7/225x76,1/140 szt 2   0 
8 Kolano preizolowane 76,1/140 90o  szt 8   0 
9 Zakończenie izolacji END-CAP 76,1/140 szt 2   0 
10 Pierścień uszczelniający 140 szt 2   0 

        Suma 0 
2.           

1 Trójnik prostopadły 76,1/140x42,4/110 szt 2   0 
2 Mufa termokurczliwa rury 76,1/140 kpl kpl 4   0 
3 Rura preizolowana 42,4/110 szt 14   0 
4 Kolano preizolowane 42,4/110 90o  szt 4   0 
5 Kolano preizolowane 42,4/110 45o  szt 8   0 
6 Mufa termokurczliwa rury 42,4/110 kpl szt 30   0 
7 Zakończenie izolacji END-CAP 42,4/110  szt 2   0 
8 Pierścień uszczelniający 110 szt 2   0 
        Suma 0 

3.           
1 Rura preizolowana 168,3/250 szt 2   0 
2 Mufa termokurczliwa rury 168,3/250 kpl szt 2   0 
3 Zakończenie izolacji END-CAP 168,3/250 szt 2   0 
4 Pierścień uszczelniający 250 szt 2   0 
5 Rura preizolowana 114,3/200 szt 12   0 
6 Mufa termokurczliwa rury 114,3/200 kpl szt 16   0 
7 Kolano preizolowane 114,3/200 90o  szt 2   0 
8 Zakończenie izolacji END-CAP 114,3/200 szt 4   0 
9 Pierścień uszczelniający 200 szt 4   0 
        Suma 0 

4.           
1 Rura preizolowana 48,3/110 szt 4   0 
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2 Mufa termokurczliwa rury 48,3/110 kpl szt 4   0 
3 Kolano preizolowane 48,3/110 90o  szt 4   0 
4 Zakończenie izolacji END-CAP 48,3/110 szt 4   0 
5 Pierścień uszczelniający 110 szt 4   0 
        Suma 0 

5.           
1 Rura preizolowana 76,1/140 szt 13   0 
2 Mufa termokurczliwa rury 76,1/140 kpl szt 34   0 
3 Trójnik prostopadły 76,1/140x60,3/125 szt 6   0 
4 Kolano preizolowane 76,1/140 90o  szt 4   0 
5 Zakończenie izolacji END-CAP 76,1/140 szt 2   0 
6 Pierścień uszczelniający 140 szt 2   0 
7 Rura preizolowana 60,3/125 szt 26   0 
8 Mufa termokurczliwa rury 60,3/125 kpl szt 48   0 
9 Kolano preizolowane 60,3/125 90o  szt 10   0 
10 Zwężka preizolowana 76,1/140x60,3/125 szt 4   0 
11 Zakończenie izolacji END-CAP 60,3/125 szt 8   0 
12 Pierścień uszczelniający 125 szt 8   0 
        Suma 0 

6.           
1 Rura preizolowana 48,3/110 szt 3   0 
2 Mufa termokurczliwa rury 48,3/110 kpl kpl 4   0 
3 Zakończenie izolacji END-CAP 48,3/110 szt 4   0 
4 Pierścień uszczelniający 110 szt 4   0 
        Suma 0 

7.           
1 Rura preizolowana 76,1/140 szt 3   0 
2 Mufa termokurczliwa rury 76,1/140 kpl kpl 20   0 
3 Kolano preizolowane 76,1/140 90o  szt 10   0 
4 Zakończenie izolacji END-CAP 76,1/140 szt 4   0 
5 Pierścień uszczelniający 140 szt 4   0 
        Suma 0 

 Razem 0 
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Część II – Wzór umowy 
 
  

  
U M O W A nr ……/ 

 
zawarta w dniu ….r. w Dębicy pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka 
z o.o. w Dębicy, ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 
0000088668, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 10 342 000,00 zł reprezentowanym 
przez: 

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

zwanym dalej Zamawiającym, 
 a  
…………………………………………………………………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ……….........………., Wydział …... 
Gospodarczy KRS pod numerem ………………...…., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 
……............…………… zł, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………… ………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Dostawcą  
na dostawę rur preizolowanych  
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę rur preizolowanych zgodnie z 

ofertą przetargową nr……...........…….. z dnia …….............…..  
2. Wymagania techniczne: zgodnie ze SIWZ 
 

§ 2 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 20.04.2021r. 
 

§ 3 
1. Dostawca na dostarczony przedmiot umowy udziela ……………(wymagany minimum 24) miesięcy 

gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru materiałów 
2. Gwarancja nie obejmuje następujących zdarzeń i sytuacji: 

a) uszkodzeń przedmiotu umowy wynikłych na skutek niewłaściwego składowania, 
magazynowania przez Zamawiającego, 

b) niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia przedmiotu umowy w stosunku 
do ustalonych warunków technicznych i eksploatacyjnych. 

  W tych przypadkach Dostawca dokona naprawy przedmiotu umowy na koszt Zamawiającego 
wg obowiązujących stawek serwisowych i kosztów dojazdów. 

3. W okresie gwarancji Dostawca dokona na własny koszt napraw każdego elementu przedmiotu 
umowy uznanego za wadliwy z powodu złego wykonania lub wadliwego materiału 
w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub innym obustronnie 
uzgodnionym i pisemnie potwierdzonym terminie. 

4. Jeżeli Dostawca nie usunie wad w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo dokonać 
niezbędnych napraw na odpowiedzialność i koszt Dostawcy bez uszczerbku dla prawa 
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Zamawiającego z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Dostawcy, pod warunkiem, że Dostawca 
zostanie wcześniej powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie. 

 
§ 4 

1.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości …………… zł netto. Do kwoty wynagrodzenia netto Dostawca doliczy 
kwotę podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wynagrodzenie brutto wynosi ……....................………zł, 
słownie:……………………………………………………………………………...zł 

2.  Wysokość wynagrodzenia obejmuje koszty: transportu, ubezpieczenia, ceł, podatków oraz inne 
koszty dostawy loco magazyn Zamawiającego tj. Dębica, ul. Rzeczna 1A. 

3.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT z terminem płatności 30 dni od daty 
odbioru materiałów przez Zamawiającego  

§ 5 
Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………..........………. 

§ 6 
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 872-000-83-82  

§ 7 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a)  Za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

b)  za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, 

d)  za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na dopełnienie zobowiązań zawartych w umowie 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Za opóźnienie w zapłacie faktury Dostawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 
w wysokości ustawowej. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody.  

§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy a także odstąpienie od niej wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Spory wynikłe na tle stosowania i interpretacji niniejszej umowy rozpoznawać będą sądy właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej 
ze Stron.  

 
 D O S T A W C A: Z A M A W I A J Ą C Y: 
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Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TS.26.01.2021 
 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Rzeczna 1A 
39-200 Dębica 

 
Opis przedmiotu zamówienia. 

Dostawa „Elementów rur preizolowanych” do magazynu Zamawiającego Dębica ul. Rzeczna 1a  

Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:  
 
Nazwa wymogu Parametry 
Wymagania dla systemu 
Temperatura pracy ciągłej min. 132 0C 

Maksymalne ciśnienie robocze min 1,6 Mpa 

Rura przewodowa wymagania 
Zastosowany materiał atestowana rura stalowa ze stali gatunek P235 Gh ze szwem wzdłużnym, brak spawów 

poprzecznych. W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury 
muszą być poddane dodatkowej obróbce śrutowania za pomocą śrutu stalowego 

  Rury preizolowane w zakresie średnic stalowych od dn20 do dn 200 musza być wyprodukowane 
metodą conti i wyposażone w barierę dyfuzyjną wykonaną z foli aluminiowej umieszczonej 
pomiędzy płaszczem HDPE a izolacją standardową wykonaną ze sztywnej pianki poliuretanowej wg 
aktualnej normy PN-EN 253. 

Oznakowania wymagane min. oznakowanie: producent, gatunek stali i znak kontroli jakości 

Wymagania jakościowe zgodność z aktualna normą : PN-EN253;, PN-EN448:, PN-EN489; 

Izolacja 
Wymagania jakościowe zgodność z aktualną normą: PN-EN253; 

Właściwości fizyko -chemiczne pianki zawartość zamkniętych komórek min 88% 

wymagana gęstość pianki w żadnym miejscu rury nie może być mniejsza niż 60 kg/m3 

wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym, przy odkształceniu względnym 10% 
zdefiniowanym w ISO 844, nie powinna być niniejsza niż 0,3 MPa 

żywotność pianki (przy temp. ciągła 140 °C ) min. 30 lat – potwierdzona krajową oceną techniczną 

współczynnik przewodności cieplnej izolacji przed starzeniem - max 0,029 W/mK przy 50 oC przy 
gęstości pianki 60 kg/m3 badanie musi być wykonane na rurze producenta wg normy PN-EN 2009 

absorbcja wody - mniej niż 10% (objętościowych) 

Ochrona środowiska w procesie spieniania nie zastosowano freonów twardych i miękkich oraz CO2 

Płaszcz ochronno-osłonowy 
Zastosowany materiał 

polietylen PE-HD o wysokiej gęstości min 944 kg/m3 bezpośrednio nakładany/wytłaczany na piankę 
PUR umieszczoną na rurze stalowej -technologia conti potwierdzona krajową oceną techniczną. 

Płaszcz osłonowy w rurach musi być wykonany bezpośrednio poprzez nakładanie na izolację PUR 

Złącza mufowe 
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Wymagania jakościowe 
zgodność z aktualną normą : PN-EN489; potwierdzona przez niezależną instytucję w zakresie badań 
obciążenia od gruntu i nie przepuszczalności wody Dla złącz mufowych zaizolowywanych na 
budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie pianki 
dostarczanej przez dostawcę w jednym opakowaniu specjalnie dostosowanym do zmieszania obu 
składników zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania 
pojedynczego złącza, 

Zastosowany materiał 
termokurczliwy polietylen, sieciowany radiacyjnie z podwójnym uszczelnieniem i zgrzewanymi 
korkami tego samego rodzaju co płaszcz ochronny 

Instalacja alarmowa 
Zastosowany materiał Przewody miedziane w izolacji 

Sposób pomiaru 
kompatybilny z systemem alarmowym impulsowym oparty na pomiarze oporności elektrycznej 
między przewodem elektrycznym i rurą stalową 

Dostępność musi być sprawdzony i powszechnie stosowany. 

 
Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 24 miesięcy dla całości zamówienia. 

 
Kod CPV: 
4416321-4 –Rury grzewcze odległościowe 
44163160-9Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria 
 
Termin realizacji zamówienia: 30.04.2021r 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie i przestrzeganie hierarchii dokumentów. Dokumenty 

składające się na zamówienie należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W celu 
interpretacji niewielkich rozbieżności w dokumentach składających się na opis przedmiotu 
zamówienia ustala się następującą kolejność ich ważności: 

a) Umowa z Wykonawcą 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
c) Oferta WYKONAWCY z dnia ……………….. 

Jeżeli wystąpią zmiany w przedmiocie umowy, będą one miały kolejność ważności taką jak 
dokumenty, które je modyfikują. Jeżeli zostaną ujawnione dwuznaczności lub znaczne rozbieżności 
między przedmiotowymi dokumentami to osoba sprawująca nadzór w imieniu Zamawiającego udzieli 
w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Dostawcy konieczne polecenia.  
 
2. Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, winny być interpretowane 

jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań. Produkty takie można zastąpić 
materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów 
SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Dostawca.  
Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, należy traktować jako przykładowe, 
możliwe do zamienienia przez równoważne normy.  
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu 
ze Specyfikacjami, w których są wymienione. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania innych 
norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych przedmiotem 
zamówienia i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Dostawca dogłębnie zaznajomił się z treścią 
i wymaganiami tych norm. 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TS.26.01.2021 
 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, 
iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (dalej MPEC Sp. z o.o.), z siedzibą: ul. Rzeczna 1A,  
39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 
0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 28 ust. 7 Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Dębicy, przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w związku z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana 

danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia; 

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

Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 
Dębica. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 
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a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

8. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom 
(np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi 
informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej 
umowy, zgodnie z art. 28 RODO. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 28 Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Dębicy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, gdy 
wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

10. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami 
nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać 
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej 
lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy podatkowe, 
organy ścigania oraz sądy. 

Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie 
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO 


