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ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SWZ) 

DLA 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO   

NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 350 000,00 euro 

przeprowadzanego zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w „Miejskim 

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy”, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA TERENIE DĘBICY 

 

Zatwierdzam:    

     

Aktualizacja SWZ na dzień 06.07.2021 r.  

Zaktualizowana teść zaznaczona została kolorem czerwonym  

Specyfikacja niniejsza zawiera 39 stron. 

Dębica 01.06.2021 r.
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

 

Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 

1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 

2. Załącznik nr II do SWZ Wzór umowy (WU). 

3. Załącznik nr III do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 
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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. 
ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica 
39-200 Dębica 

zwane dalej Zamawiającym 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Za Wykonawcę - 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 w trybie zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności,  
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Określenie przedmiotu zamówienia. 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie: 
- Zadania w obrębie sieci ciepłowniczej M1: 
- Modernizacji odcinka sieci ciepłowniczej od linii kolejowej Kraków-Medyka do komory przy ulicy 

Cmentarnej w Dębicy. Długość odcinka wynosi ok. 550 mb, średnica DN 300 od komory SZ-1 do SZ-2- 
projekt budowlany P1 

- Modernizacji odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy Miejskim Gimnazjum Nr4 do komory przy 
ul. Robotniczej 6. Długość odcinka  ok. 205mb, średnica DN 250 -projekt budowlany P2. 

- Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy bloku mieszkalnym nr10 przy  
ul. Robotniczej do węzła cieplnego W-4 przy ul. Pana Tadeusza 2. Długość odcinka ok. 380mb, 
średnica DN 200. -projekt budowlany P4 

 
- Zadania w obrębie sieci ciepłowniczej M2: 
 - Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy ul. J. Piłsudskiego do węzła WI-4 przy ul. 

Sportowej. Modernizacja polegać będzie na zastosowaniu rur preizolowanych o średnicy DN 
150/250 długości ok. 330 mb. -projekt budowlany P6. 

 
- Zadania w obrębie sieci ciepłowniczej M3: 
  -Likwidacja węzła grupowego WS-1 przy ul. Łysogórskiej, budowa indywidualnych węzłów 

cieplnych. Zadanie obejmuje modernizację odcinka zewnętrznej instalacji odbiorczej wykonanej  
w technologii kanałowej na sieć preizolowaną, która będzie zasilać indywidualne węzły cieplne. 
Przewiduje się zastosowanie 16 węzłów indywidualnych jednofunkcyjnych w pomieszczeniach 
piwnic, gdzie obecnie znajdują się rozdzielacze c.o. oraz układy pomiarowe. Długość nowej sieci 
preizolowanej to razem 549 mb: 2xDN100-12mb, 2xDN80-194mb, 2xDN65-92 mb,2xDN50-235 mb 
2xDN25-16mb. Wykonawca dostarczy 16 szt. węzłów jednofunkcyjnych o mocach : 200 kW- 1 szt., 
160 kW- 2 szt., 120 kW 12 szt., 20- kW 1 szt. i zainstaluje je w pomieszczeniach rozdzielaczy CO  
w budynkach,. -projekt budowlany P8 

 
- Likwidacja węzła grupowego WS-6 przy ul. Raczyńskich 4. Zadanie polega na zastosowaniu rur 

preizolowanych w istniejących kanałach ciepłowniczych stanowiących zewnętrzną instalację 
odbiorczą i zabudowę 5szt. węzłów jednofunkcyjnych w pomieszczeniach piwnic, gdzie znajdują się 
rozdzielacze c.o. i układy pomiarowe. Długość nowej sieci preizolowanej to razem 164 mb: 2xDN80-
19mb, 2xDN65-53 mb,2xDN50-93mb,.Wykonawca dostarczy 5 szt. węzłów jednofunkcyjnych  
o mocach : 286 kW- 1 szt., 190 kW- 3 szt., 20- kW 1 szt. i zainstaluje je w pomieszczeniach 
rozdzielaczy.-projekt budowlany P9 

    
Uwaga! 
 Zadania muszą być wykonywane w okresach poza sezonem grzewczym od maja do września  

                 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr III do SWZ – OPZ. 
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RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
1. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, 

pochodzenia lub norm (polskich oraz europejskich), to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie 
rozwiązań równoważnych. 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione  
w niniejszej SWZ, a w szczególności OPZ i załącznikach (min. projekt budowlany), pod warunkiem, że 
materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały 
wymienione w w/w dokumentach. 

3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. 

4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe  
i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez 
zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania 
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów 
czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie 
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub 
lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 
materiały lub urządzenia. 

6. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów  
i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane  
w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, 
kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 

7. W różnych miejscach Specyfikacji podane są odnośniki do norm krajowych/europejskich. Normy (polskie 
oraz europejskie) winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji i czytane w połączeniu  
z dokumentami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. W przypadku opisania przedmiotu 
zamówienia poprzez zastosowanie różnych norm, kolejność stosowania odpowiednich norm winna być 
zgodna z art. 101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 ze zm.). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm. Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 

 
4.2. Podwykonawstwo: 

4.2.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

4.2.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
4.2.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
 

4.3. Kody CPV:  

45.00.00.00-7 
45.23.10.00-5 

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

45.23.11.10-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45.23.21.42-9 Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła 
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5. Zamówienia częściowe.   

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia tworzy spójną 
całość. Podział zamówienia na części mogłoby doprowadzić do sytuacji kiedy realizowane zadanie byłoby 
przez rożnych wykonawców co mogłoby wpłynąć negatywnie na jakość wykonywanych robót oraz 
stwarzałoby techniczne problemu przy dochodzeniu sankcji z tytułu niewłaściwie wykonanej pracy.  

 
6. Zamówienia uzupełniające. 

6.1 Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 
6.2 Przedmiot: roboty budowlane w zakresie m.in. wymiany rurociągów do przesyłu ciepła oraz 

budowy/instalacji węzłów.  
6.3 Wielkości lub zakresu zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego.  
6.4 Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia 

konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, których nie udało się przewidzieć 
na etapie ogłaszania postępowania oraz realizacji inwestycji przewidzianych w planie inwestycyjnym 
Zamawiającego pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich realizację.  
 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 
7.1 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 
7.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami. 
7.3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zgodnie z pkt. 29 IDW. 
7.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
7.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
7.9 Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie BIP Zamawiającego: 

https://www.mpec-debica.pl/zamowienia-publiczne-przetargi oraz w bazie konkurencyjności. 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

8. Termin realizacji zamówienia: 

8.1 Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2022 r. 
8.2 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy. 
8.3 Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł 

dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy 
okresowi udzielonej gwarancji. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

Warunki udziału: 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

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 Wiedza i doświadczenie: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się: 

doświadczeniem w wykonaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie 
wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: 

- 1 robota budowlana, w ramach jednej umowy, której  przedmiotem była budowa lub wymiana 
lub przebudowa rurociągów wykonanych w technologii preizolowanej, o średnicy nie mniejszej 

https://www.mpec-debica.pl/zamowienia-publiczne-przetargi
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niż 2x DN 200 mm oraz długości nie mniejszej niż 1000 mb. o wartości mnie mniejszej niż 
2 500 000, 00 zł. brutto 

 - 1 robota budowlana, w ramach jednej umowy, której przedmiotem była dostawa i montaż 10 
szt. węzłów cieplnych o mocach nie mniejszych niż 80 kW. 
 

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

9.1.3 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. 

9.1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wskazać się dysponowaniem 
osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia spełniającymi następujące warunki: 

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi: 

 posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w w/w branży 
budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby, 

 posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej w kraju 
zamieszkania tej osoby, 

 posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie  
z ustawą z 18.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 78 z póź.zm.) lub 
posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, 

 spełniać opisane wyżej wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
Wszystkie w/w osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku 
znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia 
tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a 
personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako 

Stanowisko Uprawnienia Doświadczenie zawodowe i w realizacji zadań  

Kierownik budowy Budowlane do kierowania robotami  
w  specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci instalacyjnej, instalacji i urządzeń 
cieplnych- bez ograniczeń 

 

 

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem 
terminu składania ofert, pełnił funkcję 
kierownika budowy/robót budowlanych  
w specjalności sanitarnej w co najmniej: 
1)  1 zakończonym zamówieniem  na robotę 
budowlaną , której przedmiotem była: budowa 
lub wymiana lub przebudowa rurociągów 
wykonanych w technologii preizolowanej o 
średnicy min. DN 200 mm o długości nie 
mniejszej  niż 250 mb. 
oraz 
2) 1 zakończonym zamówieniem na robotę 
budowlane,  której przedmiotem była: montaż 
i dostawa 10 szt. węzłów cieplnych o mocach 
nie mniejszych niż 80 kW. 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże się osobą, która  
w ramach jednego zadania pełniła funkcję 
kierownika budowy/robót dla zadania nr 1 i dla 
zadania nr 2. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony również w przypadku jeżeli osoba ta 
zrealizowała zadanie w zakresie, o którym 
mowa  w pkt. 1) i 2)  w ramach dwóch 
osobnych umów.  
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minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do 
rzetelnego wypełnienia obowiązku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien 
dostarczyć personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, które może 
być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i 
wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymaga się posiadania 
uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych 
uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. 
zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie: 

 zatrudnienia, 

 wykonywania innej pracy zarobkowej 
lub  
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Warunek 
doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia,  
w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. 

  Podane osoby przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym muszą czynnie uczestniczyć  
podczas realizacji zamówienia. W przypadku gdy realizowanie zadania przez w/w osoby jest 
niemożliwy, Wykonawca zastępuje je innymi osobami o kwalifikacjach nie mniejszych niż 
podane w formularzu ofertowym. 
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, 
wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
 

9.1.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

9.1.5.1 posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą 
niż 5 000 000,00 PLN 

9.1.5.2 posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową: 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. 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 
złoty polski, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert.  
Wykonawca składając ofertę na przedmiot zamówienia winien posiadać aktualne ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

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

9.2 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

9.3 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

9.3.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej IDW; 

9.3.2 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
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budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty -  według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW; 

9.3.3 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia (pkt. 9.1.4.) - załącznik nr 4 do 
niniejszej IDW; 

9.3.4 Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 9.1.5.1.; 

Podstawy wykluczenia z postępowania: 

9.4 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania: 

1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z poźn. zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli 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 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

5) 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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6) 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) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) 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; 

9) 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) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

11) Wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. 
zm.), 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. 

12) Jednocześnie w celu uniknięcia konfliktu interesów, z udzielenia zamówienia Zamawiający 
wykluczy podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

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

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

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

9.4.1 Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

9.4.2 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt. 9.4.1. ppkt 1), 2), 4), 
6), 9),11)  jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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9.5 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów: 

9.5.1 załącznik nr 5 do niniejszej IDW.- oświadczenie barku podstaw do wykluczenia  
9.5.2 aktualny odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

9.6 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt  
9.3. i 9.4 IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu trzeciego. 

9.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.5.2, 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. 
9.8 Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.7 zastępujące dokumenty wymienione w pkt. 9.5.2 IDW, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  
9.9 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.7. IDW, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.8. IDW stosuje się 
odpowiednio. 

9.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9.11 Z uwagi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19, które mogą powodować różnorodne, poważne 

trudności związane między innymi z pełnym lub częściowym zamknięciem albo poważnym 
ograniczeniem działania instytucji państwowych i urzędów nie tylko w Polsce, ale także w innych 
krajach uzyskanie zarówno przez Wykonawców krajowych, jak i zagranicznych, dokumentów 
wskazanych w pkt. 9.4.2 może okazać się niemożliwe. W takiej sytuacji zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy. W celu skorzystania z możliwości zastąpienia 
dokumentu oświadczeniem Wykonawcy, na zasadach wskazanych powyżej, wymagane jest wykazanie 
przez Wykonawcę, że zaistniałe w związku z pandemią COVID-19 okoliczności skutkują obiektywnie 
brakiem możliwości uzyskania wymaganego dokumentu przez Wykonawcę. W każdym przypadku 
Zamawiający zbada, czy Wykonawca rzeczywiście nie mógł uzyskać konkretnego dokumentu w danym 
urzędzie lub instytucji z tego powodu, że dokumentów z przyczyn wywołanych przez pandemię COVID-
19 nie wydawano. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać wspólnie 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 9.4. 
spełnione muszą być przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.  

10.2 Wykonawcy 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 Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych  
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

10.4 W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. (załącznik nr 7) 

10.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 



 Instrukcja dla Wykonawców IDW  

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

St
ro

n
a
 1

2
 

10.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:  

10.6.1 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

10.6.2 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  
10.6.3 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 

11. Podwykonawcy 

11.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
11.2 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy musi wskazać  

w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać 
nazwę i adres podwykonawcy, o ile są już znane. W tym celu należy wypełnić odpowiedni punkt 
formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. 

11.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 
należy wpisać w ww. formularzach „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi te punkty niewypełnione 
(puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy. 

11.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał, o ile są już 
znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  
z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

11.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Wadium. 

12.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  

120 000 PLN, słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 

 
12.2 Forma wadium. 

 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 
12.2.1 pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego, 
12.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
12.2.3 gwarancjach bankowych, 
12.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
12.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

12.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
 

12.3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

12.3.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
12.3.3 kwotę gwarancji, 
12.3.4 termin ważności gwarancji, 
12.3.5 gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium 
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna 
znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane 
zgodnie  
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z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów 
prawa, 

12.3.6 zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

 oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12.4 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

12.4.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

                   12 1240 1792 1111 0011 0513 9938 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, w przypadku oferty elektronicznej kopię 
polecenia przelewu w formie elektronicznej.  Zamawiający nie przyjmuje gotówki.  

12.4.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć  
w oryginale na dzienniku podawczym Zamawiającego, w przypadku ofert składanych w formie 
pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego 
elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia 
dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne 
jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wyboru formy 
niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np.  
e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) za pomocą e-puap w wydzielonym odrębnym 
pliku (np. pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej. 
 

12.5 Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne z chwilą uznania 
tego rachunku bankowego kwotą wadium przed upływem terminem składania ofert. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
 

12.6 Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 

12.6.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.7, 

12.6.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

12.6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert, 

12.6.4 jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
 

12.7 Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
12.7.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, 
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12.7.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, 

12.7.3 Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 20.1.2.3 
IDW, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

13.1 Wymagania podstawowe. 
13.1.1 Zamawiający wymaga aby złożone oferty miały formę pisemną.  
13.1.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
13.1.3 Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
13.1.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13.1.5 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ. 
13.1.6 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

13.1.7 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 Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru), to do oferty należy dołączyć: oryginał lub potwierdzoną kopię pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

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

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

13.1.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania 
ofert. 

13.2 Sporządzenie oferty w formie pisemnej. 

13.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

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

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

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

13.2.5 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę zgodnie z pkt. 13.1.6. Strony zawierające 
informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. (jeżeli dotyczy) 

13.2.6 Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również 
te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. (jeżeli 
dotyczy) 

13.2.7 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca 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 (podpisujące) ofertę. 
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13.2.8 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w oryginale lub kopii 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 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 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 

13.2.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, którego każdego  
z nich dotyczą. 

13.3 Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm.) art. 297 par. 1, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

13.4 Zawartość oferty: 

13.4.1 Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
IDW, 

13.4.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, 
13.4.3 Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 
13.4.4 Wykaz robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

13.4.5 Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

13.4.6 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej IDW, 

13.4.7 Tabela elementów scalonych  - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do IDW 
13.4.8 Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - załącznik nr 4 (jeżeli  dotyczy)  
13.4.9 Raporty, o których mowa w pkt. 19.3. IDW potwierdzające jakość proponowanych materiałów. 
13.4.10 stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 9.4.2. 
IDW, 

13.4.11 w przypadku Wykonawców 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, 

13.4.12 pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9.3 i 9.4 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione 
w niniejszej SWZ między innymi: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej,  

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

13.5 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 

13.5.1 Wykonawca 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. Wykonawca, który zastrzegł 
informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania, że 
informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13.5.2 W razie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w załączeniu do 
oferty Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zastrzeżonych treści, zawierające  
w szczególności dowody, że zastrzeżone informacje: 
13.5.2.1 nie są upubliczniane, 
13.5.2.2 stanowią dla Wykonawcy wartość techniczną lub technologiczną, albo posiadają 
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wartość gospodarczą,  
13.5.2.3 zostały zastrzeżone, i wymieni działania jakie podjął w celu zachowania ich poufności. 

13.5.3 Zaleca się, aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich 
odpowiednio oznaczył status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.  

13.5.4 W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) Zamawiający uzna zastrzeżenie 
tajemnicy za bezskuteczne i odtajni zastrzeżone części oferty. Uzasadnienie zastrzeżenia 
informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca dołącza do jawnej części 
oferty. 
 

14. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert: 

14.1 Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego  
w sekretariacie MPEC Sp. z o.o. w budynku przy ul. Rzeczna 1A  , Dziennik Podawczy,  
w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia 
 

21.07.2021 r.
do godz. 11

00
 

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o. 
ul. Rzeczna  1 A 39-200 Dębica 

Oferta w postępowaniu na: 
Modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

nie otwierać przed dniem: 21.07.2021 r. godz. 11
15 

 
14.3 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
14.4 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

14.4.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
Wykonawca 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. 

14.4.2 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.....”. 

14.4.3 Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

14.5 Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej  
ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, Sala konferencyjna, w terminie:  

w dniu 21.07.2021 r. po godz. 11
15

 

14.6 Tryb otwarcia ofert. 

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

14.6.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
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14.6.3 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. 

14.6.4  W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
14.6.4.1 stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
14.6.4.2 nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
14.6.4.3 informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofercie. 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

14.7 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania. 

15. Termin związania ofertą. 

15.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.2 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. 

15.3 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. 

15.4 Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

16. Sposób komunikacji i osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

16.1 Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Grzegorz Kociołek tel. 603 564 522, e-mail:grzegorzk@mpec-
debica.pl 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Mateusz Krajewski 
 

16.2 Oględziny miejsca realizacji zamówienia. 

16.2.1 Zamawiający przewiduje możliwość oględzin obiektu objętego przedmiotem zamówienia przez 
Wykonawców. 

16.2.2 Aby uzyskać możliwość oględzin obiektu należy zwrócić się pisemnie, wcześniej minimum o 2 
dni robocze, do Zamawiającego w celu ustalenia terminu oględzin. 

16.2.3 Wszystkie pytania, które mogą pojawić się w trakcie oględzin, należy przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie, w celu zachowania zasady równego traktowania przy odpowiadaniu 
na nie. 

16.3 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

16.3.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie drogą papierową lub elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. 
sekretariat@mpec-debica.pl W przypadku drogi elektronicznej każda ze Stron, na żądanie 
drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji.  

16.3.2 Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty 
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie..  

16.3.3 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z SWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania w formie  pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty, adresy kontaktowe 
podano na początku niniejszej SWZ. 

17. Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ. 

17.1  Wyjaśnianie treści SWZ 

17.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia (SWZ), nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem 

../02_07_2021_Aktualizacja/sekretariat@mpec-debica.pl
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terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 17.1.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

17.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ppkt. 17.1.1 i 17.1.2. 

17.1.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom ujawnionym w toku 
procedury, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.  

17.1.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub 
zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. Wyjaśnienia są integralną części SWZ. 
 

17.2  Zmiany w treści SWZ 

17.2.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom ujawnionym w toku procedur 
oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej.  

17.2.2 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  
17.2.3 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej 
SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
Wykonawców ujawnionych w toku procedury oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

18.1 Cena — należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja  
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U tj. 2019 poz. 178). Wykonawca w formularzu 
ofertowym podaję wartość netto/VAT/brutto za wykonanie całości zamówienia 

18.1.1 W Ofercie należy podać cenę ryczałtową dla poszczególnych elementów robót wymienionych  
w Załączniku nr 6 do IDW z zastrzeżeniem, że dla zakresu objętego zamówieniem.  

18.1.2 Cena ryczałtowa poszczególnych elementów robót oraz jednostkowa cena ryczałtowa musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, Projektem technicznym i STWiORB, 
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych projektem w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

18.1.3 Cena ryczałtowa dla poszczególnych elementów robót oraz jednostkowa cena ryczałtowa 
przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ mają charakter ryczałtowy zgodnie  
z definicją art. 632 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740 z późn. zm.).  
W związku z powyższym: 

18.1.3.1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z projektów technicznych, załączonych decyzji, 
warunków i uzgodnień, jak również robót nie ujętych w dokumentach, bez 
których nie można wykonać zamówienia; 

18.1.3.2 wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia. 

18.1.4 Do określenia całkowitej ceny Oferty za przedmiot zamówienia służy tabela Wykaz cen robót 
budowlanych – Załącznik nr 6 do IDW, gdzie całkowita cena stanowi: 

18.1.4.1 sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót. 

18.1.5 Ostateczna wartość wynagrodzenia końcowego Wykonawcy, zostanie określona na podstawie 
sumy cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót oraz suma iloczynu ilości faktycznie 
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wykonanych i odebranych przez Zamawiającego elementów robót oraz jednostkowych cen 
ryczałtowych podanych w Wykazie cen robót budowlanych stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Wzoru umowy. 

18.2 Obliczoną w ten sposób „Cena netto łącznie” należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczoną  
w ten sposób „Cenę oferty brutto”, należy następnie przenieść do Formularza Oferty. 

18.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr  II 
niniejszej SWZ (tj. we Wzorze umowy).  

18.4 Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 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 podatku. 

18.5 Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku) oraz słownie. 

18.6 Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania stawki VAT w wysokości na: 
-Dostawę i montaż elementów sieci preizolowanych, robót budowlanych i odbiorów- stawka VAT 23 % 
-Dostawę i montaż jednego węzła 20 kW -stawka VAT 23 % 
-Dostawę i montaż jednego węzła 120 kW -stawka VAT 23 % 
-Dostawę i montaż  węzła 200 kW -stawka VAT 23 % 
-Dostawę i montaż pozostałych węzłów cieplnych (w obrębie budynków mieszkalnych)stawka VAT 8 %  
Cena brutto stanowi sumę ceny netto i należnego podatku VAT 
 

19. Kryteria oceny ofert. 

19.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

19.1.1 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania, 

19.1.2 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 

19.2 Oferty dla każdej części zamówienia zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 
kryteria: 

19.2.1 Cena –80 % = 80 pkt. 

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:  
          najniższa oferowana cena  
C=  ---------------------------------------- x 80 pkt  
         cena ocenianej oferty  

19.2.2 Ocena techniczna - 20% = 20 pkt 

19.2.2.1 Zastosowanie przy wykonywaniu zamówienia rur preizolowanych o oferowanym  
współczynniku przewodzenia ciepła przed i po starzeniu, przy gęstości pianki na rurze 
preizolowanej nie mniejszej niż 60 kg/m3 dla oferowanego systemu preizolowanego – 
max. 10 pkt. 

Punktacja za oferowany współczynnik przewodzenia ciepła: 

-przed starzeniem lambda musi mieć wartość λ <0,0240 W/mK 

-po starzeniu  lambda będzie oceniana z zastosowaniem następującej punktacji: 

a) λ <0,0240 W/mK; 10 pkt. 
b) 0,0240 W/mK < λ < 0,0272 W/mK; 5 pkt. 
c) λ >0,0273 W/mK; 0 pkt 
Punkty w ocenie zostaną przyznane za jednoczesne spełnienie obu wartości 
współczynnika lambda przed i po starzeniu. 
 
Uwaga! 
1. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w formularzu oferty deklarowanego 
współczynnika ciepła, Zamawiający przypisze Wykonawcy 0 pkt. przy założeniu  
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λ > 0,0273 W/m·K  

19.2.2.2 Zastosowanie przy wykonywaniu zamówienia rur preizolowanych wyprodukowanych 
metodą ciągłą z barierą aluminiową umieszczoną pomiędzy pianką pur a płaszczem PE-
HD  dla oferowanego systemu preizolowanego- 10 pkt 

19.2.3 Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych 
powyżej: 
P = [Ilość pkt. cena max. 80 pkt] + [ilość pkt. ocena techniczna max. 20 pkt]  

Uwaga 

1. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 
przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po 
przecinku nie ulega zmianie 

19.3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył raport badań przedstawiający wartość 
lambdy określającą  przewodność ciepną systemu rur preizolowanych.  

19.4 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którzy otrzymają 
najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni wszystkie warunki postępowania. 

20. Tryb oceny ofert. 

20.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

20.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

20.1.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
20.1.2.1 oczywiste omyłki pisarskie, 
20.1.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
20.1.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian 

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

20.1.3 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 
w zakresie ujętym w pkt. 20.1.2 Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek ujętych 
w pkt. 20.1.2.3, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem 
oferty. 

 
20.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści pkt. 20.3 
niniejszej IDW. 

20.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

20.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji, 

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

20.3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

21. Uzupełnienie oferty. 

21.1 Zamawiający wezwie Wykonawców, 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. 
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21.2 Zamawiający, w terminie wyznaczonym przez siebie może wezwać Wykonawcę, który nie dostarczy 
wraz z ofertą odpowiednich raportów, o których mowa 19.3 IDW do ich uzupełnia, złożenia lub 
wyjaśnień w tym zakresie.  

21.3 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane 
i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

21.4 Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
których złożenia żądał w niniejszej SWZ. 

22. Oferta z rażąco niską ceną. 

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

22.2 Za rażąco niską cenę, w szczególności, przyjmuje się, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co 
najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

22.3  Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,  wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy 
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

22.4  Zamawiający odrzuca ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

23. Wykluczenie Wykonawcy. 

23.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie 
do treści oświadczenia. 

23.2 Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

23.3 Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie zdobytej przez siebie wiedzy oraz na podstawie 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej IDW. 

24. Odrzucenie oferty. 

24.1 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści SWZ, 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w pkt. 20.1.2.3 IDW, 
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
8) wadium zostało wniesione po terminie. 
9) została złożona po terminie 
10) nie spełnia warunków udziału 
11) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
12) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą 

24.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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25. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

25.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady  
i kryteria określone w SWZ. 

25.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
25.3 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej 
oferty oraz zamieści na swojej stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej  
w Dębicy, oraz w bazie konkurencyjności. 

26. Unieważnienie postępowania. 

26.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach: 

26.1.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
26.1.2 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; 

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

26.1.4 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

26.1.5 Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku jeżeli podmiot/podmioty biorące 
udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi,  
o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w „Miejskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Dębicy ” Sp. z o.o. dla których nie stosuje się przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

26.1.6 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane. 

26.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne oraz opublikuje je na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
oraz w bazie konkurencyjności. 

27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

27.1 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w SWZ, 
6) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszej SWZ. 
27.2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych we Wzorze umowy. 
27.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
27.4 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr II niniejszej SWZ - Wzór 

umowy. 

28. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia i o formalnościach, jakie powinny być dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

28.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni od dnia, w którym nastąpi 

rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu:  

28.1.1 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z załącznikami, 
28.1.2 Wykaz cen robót budowlanych, którego wartość jest zgodna z przedstawioną ofertą, 
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28.1.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
28.1.4 Uproszczony kosztorys robót, którego wartość jest zgodna z przedstawioną ofertą, a kosztorys 

szczegółowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy – wyłącznie w celach pomocniczych, 
28.1.5 Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia 

(w przypadku zaistnienia takiej okoliczności). 
28.1.6  przedstawienie decyzji o nadaniu uprawnień dla osób wykonujących czynności w realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
28.1.7 aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

28.2 Zamawiający zawrze umowę w terminach nie krótszych niż 10 dni, od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie później jednak niż przed upływem terminu związania 
ofertą. 

29. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

29.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą - 5% wartości brutto 
umowy.  

29.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
29.3 Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego:  

12 1240 1792 1111 0011 0513 9938 

29.4 Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 29.2 od „2)” do „5)” musi być wystawione na 
Zamawiającego. 

29.5 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. 
Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne 
upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta 
(poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób 
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia 
i nazwiska). 

29.6 Gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej 
Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib; 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
3) kwotę gwarancji; 
4) termin ważności gwarancji; 
5) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe na każde 
pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. 

29.7 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 

1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie; 
2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 
3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; 
4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie  

o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 
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29.8 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność 
gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek 
zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez 
gwaranta (poręczyciela).  

29.9 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona/ono zarówno 
do zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu 
wspólnego muszą być wymienieni). Zabezpieczenie może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod 
warunkiem, że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia 
zabezpieczenia. 

29.10 Wypłata kwoty wynikającej z gwarancji zostanie wypłacona Zamawiającemu bezwarunkowo, na 
pierwsze wezwanie zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy. 

29.11 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

29.12 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

29.13 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

29.14 Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym. Pozostała część 
zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

29.15 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane zamówienie. 
 

30. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

Klauzula informacyjna 
Stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec osób zaangażowanych w realizację Projektu 

„Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy” nr RPPK.03.03.01-18-0011/16 (zwany dalej 
Projektem), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (zwane 
dalej MPEC Sp. z o.o.). 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 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 – zwane dalej RODO).  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego 
(obsługę Zarządu w tym zakresie zapewniają Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego), z siedzibą: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej (zwany dalej Instytucją Zarządzającą) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (zwany dalej Programem).  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Centralny 
System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego (zwany dalej Ministrem). 

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 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 jest 
Beneficjentem Programu. 

Na podstawie art. 28 i 29 RODO Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych 
osobowych (w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej), w ramach zbioru o którym mowa w pkt 1. 
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Na mocy Porozumienia CST
1
 w związku z art. 29 RODO – Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych (w imieniu i na rzecz Ministra), w ramach zbioru danych, o którym mowa 
w pkt 2. 

4. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z: 

a) Instytucją Zarządzającą – Inspektor Ochrony Danych punkt kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-
010 Rzeszów, tel.: 17 747 67 09 adres e-mail: iod@podkarpackie.pl 

b) Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – Inspektor Ochrony Danych punkt kontaktowy: 
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, adres e-mail: IOD@mf.gov.pl 

c) Beneficjentem – Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa informacji punkt kontaktowy: ul. Rzeczna 
1A, Dębica 39-200, tel.: 14 682 62 99.  

5. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych, o którym mowa w: 

1) pkt 1 - jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie 
kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, 
kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie 
realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie - w ramach Programu; 

2) pkt 2 - jest:  

a) zarządzanie, kontrola, audyt, sprawozdawczość i raportowanie w ramach realizacji 
programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020; 

b) zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania  
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie  
z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych, o którym mowa w: 

1) pkt 1 - jest: art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z pełnieniem funkcji 
Instytucji Zarządzającej, wynikającej z: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 
zm.) – zwane dalej rozporządzeniem ogólnym. 

b) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 z 
późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową. 

2) pkt 2 - jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami: 

a) rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz.UE.L.347.470); 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września  
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu  
do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji  
oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami  
a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 
(Dz.Urz.UE.L.286.1); 

d) ustawy wdrożeniowej. 

                                                 
1
 Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr RPPK/06/2015, zawarte w 

dniu 14 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.). 
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7. W celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego na: dostawę, wdrożenie i utrzymanie  
LSI RPO WP 2014-2020

2
, w ramach Osi Priorytetowych I-VI, X Programu, Instytucja Zarządzająca powierzyła 

przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy - podmiotowi realizującemu dostawę, wdrożenie i 
utrzymanie LSI RPO WP 2014-2020, wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych w LSI RPO WP 2014-2020, 
w ramach zbioru danych, o którym mowa w pkt 1 oraz z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony 
danych osobowych. Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w celu prawidłowej dostawy, 
wdrożenia i utrzymania LSI RPO WP 2014-2020, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony 
danych osobowych. 

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, konsekwencją odmowy 
ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

9. Na podstawie zawartych umów MPEC Sp. z o.o. może przetwarzać różne rodzaje danych
3
, m. in.:  

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, w 
niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON, 

2) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax., adres do korespondencji, 
3) dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego.  

10. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo mogą być wtórnie przetwarzane - z 
zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zapewnienia obowiązku 
informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO. 

11. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

 podmioty i osoby fizyczne, którym MPEC Sp. z o.o. powierzył wykonywanie zadań związanych z realizacją 
Projektu, w tym podmioty świadczące usługi, związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, na podstawie zawartej umowy zgodnie 
z art. 28 RODO, 

 podmioty, którym Instytucja Zarządzająca powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją 
Programu, m. in. podmioty dokonujące oceny, ekspertyzy jak również podmioty zaangażowane, w 
szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu – zgodnie z nałożonymi na Instytucję 
Zarządzającą obowiązkami na podstawie m. in. rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej. 

12. 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 lub prawem państwa członkowskiego. Takimi 
podmiotami mogą być: organy ścigania oraz sądy. 

13. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1-2 będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych 
od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 
rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań 
wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu 
prawa. 

14. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 
- prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),  
- prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), 
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie 

odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 
lit. e) RODO),  

                                                 

1) 
2
 „LSI RPO WP 2014-2020” - należy przez to rozumieć Lokalny System Informatyczny Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umożliwiający wymianę danych 
z SL2014 („SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego 
służącą do rozliczenia Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą;) i zapewniający obsługę 
procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie; 

 

3
 Informacja podawana w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO. 
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- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 
RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 
krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, 

- Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b) i d) RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych 
osobowych niezbędnych, w szczególności do: 
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub 

prawa państwa członkowskiego; 
2) celów archiwalnych w interesie publicznym: 

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach Programu, osobie 
której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych. 

15. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Programu ma prawo skorzystać z przysługujących 
jej uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. 

16. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 

17. Instytucja Zarządzająca nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

 
______________________  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników.  

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

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

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

31. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Lp. 
Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych. 

4. Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

5. Załącznik nr 5 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

6. Załącznik nr 6 Tabela elementów scalonych  

7.  Załącznik nr 7        Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - załącznik nr 4 (jeżeli  dotyczy)  

 
 

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.  



 Instrukcja dla Wykonawców IDW  

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

St
ro

n
a
 2

8
 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY na: 

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA TERENIE DĘBICY 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                         TS.26.07.2021  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.,  
ul. Rzeczna 1A,  
39-200 Dębica 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

NIP/REGON 

    

    

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

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

4
 

 

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.   

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej 

zmian,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi,  

 

 

 

                                                 
4
 Wykonawca skreśla niepotrzebne  
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1.Przedmiot zamówienia stanowiący: 
-Dostawę i montaż elementów sieci preizolowanych, robót budowlanych i odbiorów- stawka VAT 23 % 
-Dostawę i montaż jednego węzła 20 kW -stawka VAT 23 % 
-Dostawę i montaż jednego węzła 120 kW -stawka VAT 23 % 
-Dostawę i montaż  węzła 200 kW -stawka VAT 23 % 

wynosi netto (bez VAT)  ...............................[PLN]    

plus należny podatek VAT w wysokości       23 % tj. ……..........................[PLN] 

Cena brutto z VAT  ...............................[PLN] 

2. Przedmiot zamówienia stanowiący: 
-Dostawę i montaż pozostałych węzłów cieplnych (w obrębie budynków mieszkalnych) 

wynosi netto (bez VAT) ...............................[PLN]    

plus należny podatek VAT w wysokości       8 % tj. ……..........................[PLN] 

Cena brutto z VAT ...............................[PLN] 

Łączna wartość oferty  brutto (1+2) ...............................[PLN] 

  słownie: ……………………………………………………………………………….………….............................[PLN] 

  
 

Ocena techniczna 
 

Zastosowanie przy wykonywaniu zamówienia rur preizolowanych o oferowanym  
współczynniku przewodzenia ciepła po starzeniu, przy gęstości pianki na rurze 
preizolowanej nie mniejszej niż 60 kg/m3 dla oferowanego systemu preizolowanego: 

a) λ <0,0240 W/mK; 10 pkt. 
b) 0,0240 W/mK < λ < 0,0272 W/mK; 5 pkt. 
c) λ >0,0273 W/mK; 0 pkt 

Oferuję 
zastosowanie rury 
o współczynniku 
wynoszącym λ 

………………………… 

Zastosowanie przy wykonywaniu zamówienia rur preizolowanych wyprodukowanych 
metodą ciągłą z barierą aluminiową umieszczoną pomiędzy pianką pur a płaszczem PE-HD  
dla oferowanego systemu preizolowanego- 10 pkt 

TAK/NIE 

Uwaga! 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każde z dwóch powyższych pytań. W przypadku 
braku zaznaczenia odpowiedzi, Zamawiający uzna że Wykonawca nie spełnia dodatkowych wymagań 
i przypisze w tym zakresie „0” pkt.  

4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki płatności przedstawione w załączniku nr II do SWZ - Wzór 
umowy, 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 
6) Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy  
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr II do SWZ  - Wzór umowy, 
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć  

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia]
5
, 

10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 
niniejszego zamówienia, 

11) Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

6
: 

 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. 

 

                                                 
5  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
6  Wykonawca usuwa niepotrzebne 



 Instrukcja dla Wykonawców IDW  

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

St
ro

n
a
 3

0
 

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

podatku VAT przy porównaniu cen ofertowych. 

12) 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 
postępowania

7
: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

1.     

2.     

W załączeniu do oferty przedstawiam (-my) na stronach …….. wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13) Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach, 
14) Oferta została zabezpieczona wadium w wysokości ............... w formie ..............................prosimy  

o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na następujący rachunek: 
...……………….........................................…...………, 

15) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

16) nie zamierzam(y) powierzać do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części 
niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć Podwykonawcom] (Jeżeli jest to wiadome, należy 
podać również dane proponowanych Podwykonawców)

8
:  

Lp. Nazwa części zamówienia  

1.   

2.   

17) Wskazuję/emy następujące dokumenty stanowiące załączniki niniejszej oferty: 

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

3. ............................................................................................ 

Podpis(y):   

Lp.
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej (ych) 

do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

 

                                                 
7  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
8  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:  

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA TERENIE DĘBICY 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                        TS.26.07.2021  24/IS-8/08/20  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.,  
ul. Rzeczna 1A,  
39-200 Dębica 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y) ŻE : 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:   

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): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

 



 Instrukcja dla Wykonawców IDW  

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót w postępowaniu na: 

  

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA TERENIE DĘBICY   

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                TS.26.07.2021  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.,  

ul. Rzeczna 1A,  39-200 Dębica WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 

L.p. 
Nazwa 

roboty 

Wielkość 
budowy, wartość 

kontraktu 

Przedmiot dostawy wraz z 
krótkim je opisem  

Wartość Umowy 

Data wykonania Odbiorca (nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy 

(ów) 
Uwagi 

Początek 
(data) 

Zakończenie 
(data) 

1.          

2.          

3.          

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 
natomiast dostawy wykonano należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone lub należycie dla dostaw, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.



 Instrukcja dla Wykonawców IDW  

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

 
PODPIS: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

 



 Instrukcja dla Wykonawców IDW  

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie: 

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA TERENIE DĘBICY  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                TS.26.07.2021  

1.  ZAMAWIAJĄCY: 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.,  
ul. Rzeczna 1A,  39-200 Dębica  
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

OŚWIADCZAM(Y) ŻE : 

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych uprawniających do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub 
uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w niżej wymienionych specjalnościach: 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności od posiadanych uprawnień. 

Lp. Zakres 

Osoba przewidziana do wykonania zamówienia  

Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Wykształcenie, 

wraz z numerem 
uprawnień 

Doświadczenie 
Podstawa do 

dysponowania osobą przez 
Wykonawcę 

       

       

       



 Instrukcja dla Wykonawców IDW  

Nazwa zamówienia: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy 

Wypełnić tylko na część, na którą składa się ofertę, pozostałą tabelę przekreślić lub usunąć. 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
konawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość i data 
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zamówieniu na:  

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA TERENIE DĘBICY  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                TS.26.07.2021  

1. ZAMAWIAJĄCY: 
      MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.,  

ul. Rzeczna 1A,  39-200 Dębica  

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 Oświadczenie wykonawcy 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 
9.4. IDW  

      lub 

      Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych     w pkt. 9.4. 
IDW. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie pkt. 9.4.IDW podjąłem 
następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

PODPIS: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 6 – Tabela elementów scalonych dla prowadzonego postępowania na:  

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA TERENIE DĘBICY  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                TS.26.07.2021  

1. ZAMAWIAJĄCY: 
      MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.,  

ul. Rzeczna 1A,  39-200 Dębica  

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od linii kolejowej Kraków-Medyka do komory przy ulicy 
Cmentarnej w Dębicy 

Lp. Opis robót Wartość netto. 

1 Roboty ziemne i odtworzeniowe ………………………………………….. zł 

2 Roboty montażowe odcinka sieci preizolowanej ………………………………………….. zł 

Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy Miejskim Gimnazjum Nr4 do komory przy ul. 
Robotniczej 6 

1 Roboty ziemne i odtworzeniowe ………………………………………….. zł 

2 Roboty montażowe odcinka sieci preizolowanej ………………………………………….. zł 

Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy bloku mieszkalnym nr10 przy ul. Robotniczej do 
węzła cieplnego W-4 przy ul. Pana Tadeusza 2 

1 Roboty ziemne i odtworzeniowe ………………………………………….. zł 

2 Roboty montażowe odcinka sieci preizolowanej ………………………………………….. zł 

Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od przejścia przez drogę  przy ul. J. Piłsudskiego do węzła WI-4 
przy ul. Sportowej 

1 Roboty ziemne i odtworzeniowe ………………………………………….. zł 

2 Roboty montażowe odcinka sieci preizolowanej ………………………………………….. zł 

Likwidacja węzła grupowego WS-1 przy ul. Łysogórskiej, budowa indywidualnych węzłów cieplnych 

1 Roboty remontowe ………………………………………….. zł 

2 Roboty montażowe odcinka sieci preizolowanej ………………………………………….. zł 

3 Dostawa i montaż węzłów ………………………………………….. zł 

Likwidacja węzła grupowego WS-6 przy ul. Raczyńskich 4 

1 Roboty ziemne i odtworzeniowe ………………………………………….. zł 

2 Roboty montażowe odcinka sieci preizolowanej ………………………………………….. zł 

3 Dostawa i montaż węzłów ………………………………………….. zł 

Suma wartości netto wszystkich pozycji w tabeli: 
(wartość netto tabeli elementów scalonych należy przenieść do 
formularza ofertowego, w podziale na odpowiednią stawkę VAT)  

 

………………………………………….. zł 
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Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie dla prowadzonego 
postępowania na:  

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJNA NA TERENIE DĘBICY  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                TS.26.07.2021  

3. ZAMAWIAJĄCY: 
      MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.,  

ul. Rzeczna 1A,  39-200 Dębica  

4. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja sieci ciepłowniczej na 
terenie Dębicy” oświadczam, że: 

 

................................................................................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy 1) 

 

Zrealizuje następujące roboty budowlane / usługi / dostawy1: 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................. 

(nazwa Wykonawcy 2) 

 

Zrealizuje następujące roboty budowlane / usługi / dostawy1: 

................................................................................................................................................................................. 

 


