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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
ZAMAWIAJĄCY
SEC Barlinek Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 25
74-320 Barlinek

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień
publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 – dalej: „PZP”) zaprasza do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na:
„Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm,
długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św. Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość
odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej w Barlinku”
Specyfikacja niniejsza zawiera:
Rozdział I
.
Załącznik Nr 1:

Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami.
Wzór formularza oferty,

Załącznik Nr 1a:

Formularz cenowy,

Załącznik Nr 2:

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik Nr 3:

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr 4:

Wykaz wykonanych robót budowlanych,

Załącznik Nr 5:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Rozdział II:
Załącznik Nr 6:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik Nr 7:

Wzory Gwarancji Należytego Wykonania Umowy.

Rozdział III:

Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik Nr 8:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

Zatwierdzam

08-03-2017

Rozdział I
1.

Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Zamawiający.

SEC Barlinek Sp. z o.o. (dalej: „SEC”)
ul. Św. Bonifacego 25
74-320 Barlinek

2.

Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 PZP.
3.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem tego zamówienia jest: „Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej sieci ciepłowniczej
2x DN 300 mm L=210m,oraz 2xDN 250 L=630m przy użyciu łubek wykonanych z pianki PUR
zespolonych z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub otulin z wełny mineralnej prasowanej
i tradycyjnym płaszczem z blachy ocynkowanej grubości minimum 0,5 mm w rejonie ulicy Fabrycznej
i Św. Bonifacego w Barlinku oraz demontaż i utylizacja wełny mineralnej z istniejącej izolacji.
Do przedmiotu zamówienia należy również zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rurociągu,
ślizgów, górnych części podpór betonowych, konstrukcji stalowych tworzących estakadę oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych prac towarzyszących.
Wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe są zobowiązani do dokonania wizji lokalnej
przyszłych terenów budowy i ich otoczenia, a także pozyskania na swoją odpowiedzialność i ryzyko
wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej,
ponosząc wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3.1 Zakres robót:
3.1.1 Wymiana izolacji termicznej napowietrznej DN 300 mm oraz DN 250 sieci ciepłowniczej przy
użyciu łubek wykonanych z pianki PUR zespolonych z płaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub otulin z wełny mineralnej prasowanej i tradycyjnym płaszczem z blachy
ocynkowanej grubości minimum 0,5 mm.
3.1.2 Demontaż i utylizacja istniejącej wełny mineralnej z izolacji, złożenie zdemontowanego płaszcza
z blachy stalowej ocynkowanej na terenie ciepłowni przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku.
3.1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rurociągu, ślizgów, górnych części podpór
betonowych, konstrukcji stalowych estakady.
3.1.4 Wykonanie wszystkich niezbędnych prac towarzyszących.
3.2 Łączna długość sieci ciepłowniczej 2xDn 300 mm wynosi około L = 210 mb. 2xDN 250 około
L=630 mb.
3.3 Materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza w swoim zakresie i na swój koszt
dostarcza Wykonawca.
3.4 Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym zakresie, warunkami technicznymi
wynikającymi z funkcji jaką ma spełniać przedmiot zamówienia oraz SIWZ.
3.5 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV: 44164100-8 – Okładziny rurowe.

3.6 Występujące w dokumentacji określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych
i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca
powołujący się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego jest obowiązany
wykazać, że niniejsze rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
4.

Zamówienia częściowe

4.1.
4.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferta musi obejmować wszystkie opisane prace wymagane do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.

5.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

5.1.
5.2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

6.

Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi za wady i gwarancji jakości.

6.1.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od 01 czerwca 2017 do 31 sierpnia
2017 roku.
Wykonawca udzieli rękojmi za wady na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.
Wymagane przez zamawiającego okresy gwarancji jakości wynoszą:
60 miesięcy na dostarczone materiały od daty sprzedaży.
36 miesięcy na wykonane roboty od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
robót (bez uwag).

6.2.
6.3.
6.3.1
6.3.2

7.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków. Wykaz wymaganych dokumentów.

7.1.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 PZP.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wskazanym w pkt. 7.3 niniejszej IDW;
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w zakresie wskazanym
pkt. 7.4 niniejszej IDW;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonej w pkt. 7.5 niniejszej IDW.

7.2.

7.3.

Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na wymianie izolacji termicznej na
napowietrznej sieci ciepłowniczej o średnicy co najmniej 2x DN 200 mm, bez względu na
technologię na długości co najmniej 100mb, o wartości co najmniej 50.000 zł brutto (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).

7.4.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) minimum jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne typu D grupa 2, uprawniające
do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów i montażu
sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej
50 kW,

b) minimum trzy osoby posiadających świadectwa kwalifikacyjne typu E grupa 2, uprawniające
do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów i
montażu sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła
powyżej 50 kW.
7.5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 złotych
(słownie: sto tysięcy złotych);
oraz
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000
złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

7.6.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawca obowiązany jest przedstawić:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej IDW
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej IDW;
c) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

7.7.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznikiem nr 3 do niniejszej IDW;
b) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienie
(wraz z podaniem pełnej podstawy prawnej uzyskanych uprawnień i daty ich wydania) i
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej
IDW;
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej IDW;
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;
f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

g) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
7.8

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.

7.9

Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku określonego w punkcie 7.2 lit. d niniejszej
IDW polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b PZP zamawiający wymaga złożenia informacji, o której mowa w pkt 7.7. lit. g)
niniejszej IDW dotyczącej tych podmiotów.

7.10.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
a) z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca spełnił.
b) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do
wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymaganych
na podstawie SIWZ, złożonych przez wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę
„spełnia” -„nie spełnia”.
c) w przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie
spełnienia warunku w warunku dotyczącego posiadanego doświadczenia oraz sytuacji
ekonomicznej i finansowej zostaną wyrażone w walutach obcych to do oceny spełnienia
warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) wedle średniego kursu NBP danej waluty do
PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

8.1.

8.6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7.7 IDW. Żaden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 PZP. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, określone w pkt 7.6, muszą być złożone przez każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 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.
Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
Wadium może być wniesione przez lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik
wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

9.

Wadium.

9.1.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 (słownie dziesięć tysięcy
złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

9.2.

Miejsce i sposób wniesienia wadium.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
GBS BARLINEK Nr konta: 87 8355 0009 0010 2472 2000 0009. Potwierdzenie przelewu
należy dołączyć do oferty z adnotacją: „Wadium w postępowaniu na wymianę izolacji
termicznej na napowietrznej sieci ciepłowniczej 2x DN 300 i DN 250 mm w Barlinku”. Przy
czym Zamawiający uzna, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, jeżeli do
upływu terminu składania ofert w/w konto Zamawiającego zostanie uznane kwotą wadium.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

9.3.

Zwrot wadium.
a) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 46
ust. 4a PZP.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

9.4.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po jego stronie.
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

10.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.1.

Informacje ogólne.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące
Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych, o
odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, a
także roszczenia służące z tytułu rękojmi za wady.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed zawarciem umowy.
Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
GBS BARLINEK Nr konta: 87 8355 0009 0010 2472 2000 0009 z dopiskiem: „Zabezpieczenie

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

należytego wykonania robót na wymianę izolacji termicznej na napowietrznej sieci
ciepłowniczej 2x DN 300 i 2 x DN250 mm w Barlinku”.
10.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. 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 prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
10.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 PZP.
10.9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 PZP.
10.10. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:
a) jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, na kwotę
stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 30 % kwoty
zabezpieczenia po 30. dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane. Wzór tej gwarancji stanowi Wzór Nr 1 Gwarancji Należytego
Wykonania Umowy (załącznik nr 7 do niniejszej IDW);
bądź:
b) dwóch gwarancji: (I) pierwszej na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia z
terminem ważności 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane oraz (II) drugiej, wnoszonej na kwotę stanowiącą 30% kwoty
zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Wzór tych
gwarancji stanowi odpowiednio Wzór Nr 2 i 3 Gwarancji Należytego Wykonania Umowy
(załącznik nr 7 do niniejszej IDW);
11.
11.1.

11.2.

11.3.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zwróci:
a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie do 30. dnia po upływie
terminu wykonania umowy (odbioru końcowego Przedmiotu umowy),
b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie do 15. dnia po upływie
okresu rękojmi za wady.
W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w
przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni
przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność
obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści
tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z
zabezpieczenia.

12.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN, na zasadach określonych w umowie w sprawie zamówienia
publicznego.

13.
13.1.

Opis sposobu przygotowania oferty.
Wymagania podstawowe.
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty”, wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niżej
wymienione dokumenty:
- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta jest składana przez takich wykonawców;

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 7
niniejszej IDW.
c) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
d) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów)
określającego(ych)
status
prawny
Wykonawcy(ów)
lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
e) 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 (np. odpisu z właściwego
rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
g) Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
h) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie może być sporządzone
przez samego wykonawcę.
i) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Do oferty musi być
załączony spis treści oferty.
j) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane 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.
Strony nie zapisane powinny zawierać informację „strona pusta”. Strony zawierające
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
k) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez
Wykonawcę. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę.
l) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem
pełnomocnictwa, które powinno być załączone w oryginale albo kopii notarialnie
potwierdzonej. 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.
m) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów wchodzących w
skład oferty lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona
przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości, co do jej prawdziwości.

n) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w
ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i
ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
13.2.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej IDW,
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
d) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do niniejszej IDW.
f) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW.
g) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;
h) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy,
i) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich oraz ewentualnie inne dokumenty – w sytuacji, o
której mowa w pkt 7.8.
j) dokumenty określone w punkcie 7.6. IDW wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia.
k) stosowne Pełnomocnictwo(a) -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
l) inne dokumenty wymagane SIWZ.

14.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

14.1.

Wyjaśnianie treści SIWZ.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
b) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wraz z treścią zapytania wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni
źródła zapytania.

14.2.

Zmiany w treści SIWZ.
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i
zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.
b) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
c) Zamawiający przedłuży termin składania ofert w okolicznościach wskazanych w art. 12a i w
art. 38 ust. 6 PZP. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego.
15.

Zebranie Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zamawiający sporządzi informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na
nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiający doręczy
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

16.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

16.1. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) W zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia – Eugeniusz Bublewicz,
Rafał Wosiek w godz. pomiędzy 700 a 1500 – tel/fax: 95 74 62 314,
b) W zakresie formalno – prawnym – Eugeniusz Bublewicz, w godz. pomiędzy 700 a 1500 –
tel/fax:95 74 62 314
16.2. Sposób porozumiewania się (zgodnie z wyborem Wykonawcy) pisemnie, lub faksem pod
numerem : 95 74 62 314
17.

Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, powinna być określona w kwocie brutto z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ceną oferty jest cena brutto za wykonanie wszystkich etapów zamówienia wskazanych w
Załączniku Nr 1a – Formularz Cenowy. Wartość pozycji „Ogółem kwota brutto” Formularza
Cenowego winna zostać przeniesiona do pkt 2 Formularza Oferty.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze
skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

17.2.

17.3.

18.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

18.1.

18.2.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: SEC Barlinek Sp. z o.o.
ul. Św. Bonifacego 25, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2017 r.
do godziny 1200 .
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „SEC Barlinek Sp. z o. o ul. Św. Bonifacego 25,
74-320 Barlinek. Oferta w postępowaniu na: „Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej
sieci ciepłowniczej 2x DN 300 i 2xDN250 mm w Barlinku”. Nie otwierać przed dniem:
12.04.2017 r. godzina 1215.”

19.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

19.1.

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.
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)

19.2.

19.3.

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia
kilku„ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana
nr ___”.
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"

20.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: SEC Barlinek Sp. z o.o.
ul. Św. Bonifacego 25, w dniu 12.04.2017 r. o godzinie 1215 .

21.

Tryb otwarcia ofert.

21.1.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
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.
W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
b) informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, terminu gwarancji.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na
jego pisemny wniosek.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

22.

Zwrot oferty bez otwierania.
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Ofertę
złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania.

23.

Termin związania ofertą

23.1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą.

23.2.

23.3.
23.5.

24.

Kryteria oceny ofert.

24.1.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonana w oparciu o poniższe kryterium:
-cena oferty 100 %.
W ramach niniejszego kryterium ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

24.2.

Najniższa zaoferowana cena
----------------------------------------x 10 pkt x 100 % = liczba punktów
Cena oferty ocenianej
24.3.

24.4.

24.5.
24.6.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą
liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium opisanym powyżej.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

25.

Oferta z rażąco niską ceną.

25.1.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej lub faksem do Wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
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.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

25.2.

25.3.

26.

Uzupełnienie oferty.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwie (w formie pisemnej lub faksem)
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty mają potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, którym upłynął termin
składania ofert.

27.

Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

28.

Tryb oceny ofert.

28.1.

Wyjaśnienia treści ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym

28.2.

28.3.

28.4.

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Sposób oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem
treści art. 26 ust. 3 PZP.
Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) PZP. Przedstawienie przez Wykonawcę
informacji nieprawdziwych mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) PZP, niezależnie od innych
skutków przewidzianych prawem.

29.

Wykluczenie Wykonawcy.

29.1.
29.2

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24ust. 1i 2PZP.
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.

30.

Odrzucenie oferty.

30.1.
30.2.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 PZP.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

31.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

31.1

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
wraz z uzasadnieniem jej wyboru.
W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże informacje określone
w art. 92 ust. 1 PZP.
Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odrębnym pismem zostanie
wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

31.2.
31.3.

31.4.
31.5.

32.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.

32.1.

Zgodnie z art. 139 i 140 PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy PZP nie stanowią
inaczej,

32.2.

32.3.

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
e) jest zawarta na okres wskazany w pkt 6.1. niniejszej IDW,
f) podlega unieważnieniu: (i) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP, (ii) w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana umowy wymaga
aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy będą mogły być
wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie
przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez
którąkolwiek ze stron, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą wywoływać ten
skutek, iż (i) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi
na rażącą stratę grożącą jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy,
albo też (ii) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron. Zmiana
umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
I.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
I.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

budowlanych,

I.2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
I.3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów,
I.4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż
opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 1 tydzień przed upływem
terminu wykonania umowy, o niemożliwości ukończenia jej wykonywania w tym
terminie;
b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy;
c) Wykonawca
zaproponuje
Zamawiającemu
zrekompensowanie
powstałego
opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.
W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie
większą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany
zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz niższą niż kwota tych kar. W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt I.1 – I.4 termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
II.

Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

II.1.

zmiany technologiczne, w szczególności:

a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
b) odmienne od przyjętych, w szczególności istnienie, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych;
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Zmiany, o których mowa w lit b) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających
przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże
w tym ostatnim przypadku zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia,
gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Zmiany wskazywane w lit c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej
zwiększonym z tego powodu kosztom.
Każda ze wskazywanych w lit a – c) zmian może być powiązana z obniżeniem
wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.
II.2.

Zmiany osobowe
Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała
również zaakceptowania przez Zamawiającego.

III.

Pozostałe zmiany
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku zapłaconego przez wykonawcę.
c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 ust.1 Kodeksu
cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości,
o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

32.5.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP w szczególności:
a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów.

33.

Unieważnienie postępowania.

33.1.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 PZP.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

32.4.

33.2.

34.

Środki ochrony prawnej.

34.1. Informacje ogólne.
a) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI -art. 179 i n. PZP. Środkami ochrony prawnej, są: odwołanie, skarga do sądu.
b) Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcom, innym osobom i organizacjom, o
których mowa w art. 179 ust. 2 PZP.
34.2.

Odwołanie.
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
c) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 PZP.
d) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 PZP.

34.3.

Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a-198 g PZP.

35.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie
drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji.
Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi
faksowej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść, dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.

36.

Podwykonawstwo.

36.1.

Zamawiający nie wprowadza żadnego zastrzeżenia co do możliwości wykonania zamówienia
poprzez powierzenie jej podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

36.2.

37.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 PZP.

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
L.dz. 486/03/2017

ZAMAWIAJĄCY
SEC Barlinek Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 25
74-320 Barlinek
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Wymianę izolacji termicznej na
napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św.
Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej w
Barlinku”
ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1)

składam (składamy) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wymianę izolacji termicznej na
napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św.
Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz
Ogrodowej w Barlinku”

2)

oferuję (oferujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ za cenę:


DN 300 L= 210: ……………………………………………..PLN brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)


DN 250 L= 630: ……………………………………………..PLN brutto

(słownie:………………………………………………………………………………………)

3)

oświadczam (oświadczamy), że przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy) w
terminie ________________

4)

oferuję (oferujemy) udzielenie gwarancji na okres ______ miesięcy od dnia
wykonania zamówienia,

5)
6)
7)

oświadczam (oświadczamy), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni,
oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ
oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy,
określonymi w SIWZ, nie wnoszę (nie wnosimy) do nich zastrzeżeń i zobowiązuję
(zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
oświadczam, (oświadczamy), że nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej
ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz.2164) 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:

8)
9)

L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie wyrażone cyfrą
Od
Do

10)
nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy do wykonania żadnej części niniejszego
zamówienia / zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy wykonanie następującej części niniejszego
zamówienia.
L.p.
Nazwa części zamówienia

oferta została sporządzona na ……. ponumerowanych stronach.

11)

Podpisy:
L.p.
Nazwa
wykonawcy

Nazwisko i Imię
osoby (osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

Załącznik nr 1a – Formularz Cenowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
L.dz. 486/03/2017

ZAMAWIAJĄCY
SEC Barlinek Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 25
74-320 Barlinek
WYKONAWCA:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

L.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

FORMULARZ CENOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wymianę izolacji termicznej na
napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św.
Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej
w Barlinku”
Ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam (oświadczamy), że przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy) za kwotę:


DN 300 L= 210: ……………………………………………..PLN brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)


DN 250 L= 630: ……………………………………………..PLN brutto

(słownie:………………………………………………………………………………………)
Podpisy:
L.p.
Nazwa
wykonawcy

Nazwisko i Imię
osoby (osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
L.dz. 486/03/2017

ZAMAWIAJĄCY
SEC Barlinek Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 25
74-320 Barlinek
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wymianę izolacji termicznej na
napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św.
Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej
w Barlinku”
Ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam/y, że ww. wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz.2164)
Podpisy:
L.p.
Nazwa
wykonawcy

Nazwisko i Imię
osoby (osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
L.dz. 486/03/2017

ZAMAWIAJĄCY
SEC Barlinek Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 25
74-320 Barlinek
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wymianę izolacji termicznej na
napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św.
Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej
w Barlinku”
Ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam (oświadczamy), że w/w wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
- dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Podpisy:
L.p.
Nazwa
wykonawcy

Nazwisko i Imię
osoby (osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

Załącznik nr 4 – wzór wykazu robót budowlanych
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
L.dz. 486/03/2017

ZAMAWIAJĄCY
SEC Barlinek Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 25
74-320 Barlinek
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wymianę izolacji termicznej na
napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św.
Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej
w Barlinku”
Ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam (oświadczamy), że w/w wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert
/ w okresie ostatnich ……. * przed dniem składania ofert wykonał następujące roboty budowlane:
L.p.

Przedmiot i rodzaj roboty
budowlanej

Data wykonania
(dzień/miesiąc/rok)

Wartość

Zamawiający

* dot. wykonawców, których okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat przed dniem
składania ofert. Wykonawca winien wskazać ten okres.
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że wskazane w tabeli
powyżej roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający w/w informacji skutkuje nie
uwzględnieniem danej roboty budowlanej przy badaniu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu.

Podpisy:
L.p.
Nazwa
wykonawcy

Nazwisko i Imię
osoby (osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
L.dz. 486/03/2017

ZAMAWIAJĄCY
SEC Barlinek Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 25
74-320 Barlinek
WYKONAWCA:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

L.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wymianę izolacji termicznej na
napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 300 mm, długość odcinka 210m, w rejonie ulicy Św.
Bonifacego oraz 2xDN 250 mm długość odcinka 630 m w rejonie ulic Kombatantów oraz Ogrodowej
w Barlinku”
Ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczamy, że w/w Wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

L.p.

Opis posiadanego
doświadczenia (w zakresie
niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu)

Posiadane
uprawnienia (nr
uprawnień,
podstawa prawna i
data ich wydania)

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa
dysponowania
daną osobą przez
Wykonawcę

Podpisy:
L.p.
Nazwa
wykonawcy

Nazwisko i Imię
osoby (osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionych
do podpisania
niniejszej oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

