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Znak sprawy: MEC/ZP/1/2021                      Ostrowiec Świętokrzyski dnia 06 kwietnia 2021 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 

 

Dla zamówienia pod nazwą: 

 

„BUDOWA INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN DLA KOTŁA 
WODNO RUSZTOWEGO NR K-5 TYPU WR-25,  NA TERENIE 

CIEPŁOWNI  MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ  
W OSTROWCU ŚW. 

 

 

Oznaczenie CPV;  45210000-2 

45220000-5 

45300000-0 

48300000-9 

 
Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty 

budowlane w MEC Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. Zatwierdzony Uchwałą 
Zarządu nr 11/2011 z dnia 15-07-2011. 

 

 

         Zatwierdzam: 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Henryka Sienkiewicza 91,  

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, 

tel. 41 266 47 33,  fax. 41 266-43-75,   

e-mail: mec@mecostrowiec.pl,  strona internetowa: www.mecostrowiec.pl   

NIP 661-000-02-08, REGON 290513364, KRS 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział 

Gospodarczy, Kapitał zakładowy 42 979 000,00  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych na 

dostawy, usługi i roboty budowlane w MEC Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. Zatwierdzony Uchwałą 

Zarządu nr 11/2011 z dnia 15-07-2011 w trybie przetargu nieograniczonego.. 
 

Zgodnie z Art. 5 ust 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( TJ. Dz. U. z z 

2019, poz. 2019 z późn, zm. ), zamówienie ma charakter sektorowy.  Wartość zamówienia nie 

przekracza progów określonych w   obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych   z dnia 1 

stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości 

w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów  
 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

III/1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną 

redukcją tlenków azotu metodami pierwotnymi dla kotła WR-25 o mocy 30 MW w Ciepłowni MEC 

Ostrowiec Św, wraz z wykonaniem napraw części ciśnieniowej kotła (ekrany, podgrzewacz). 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w systemie „zaprojektuj wybuduj” zgodnie  

z wymogami określonymi w Programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej specyfikacji. 

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zadania, umożliwiającej uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, oraz zapewniającej prawidłowe wykonanie, 

oraz odbiór i funkcjonowanie wykonanej instalacji, 

 wykonanie robót budowlanych w ramach których zostaną dostarczone oraz zamontowane 

wszystkie niezbędne urządzenia z zakresu konstrukcyjnego, instalacyjnego, elektrycznego 

i AKP, 

 przeprowadzenie niezbędnych testów potwierdzających zakładaną redukcję zanieczyszczeń,   
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III/2 Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z : 

III/2.1.Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 

III/2.3  Umową oraz niniejszą specyfikacją, 

III/2.4 Wszelkimi uzgodnieniami, instrukcjami, zaleceniami, oraz poleceniami, jakie tylko powstaną w na 

potrzeby budowy przed wejściem na roboty lub w ich trakcie. 

III/3. Realizacja zamówienia obejmuje w szczególności: 

III/3.1.Wykonanie wskazanej w Rozdziale III/1 instalacji określonej w programie funkcjonalno-

użytkowym wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia, 

nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania potwierdzonymi protokołem 

konieczności. 

IIII/3.2. Dostawę całości materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z dokumentacją techniczną, wymogami prawa, specyfikacjami oraz instrukcjami, w tym urządzeń 

odpylających  oraz wszelkich pozostałych materiałów budowlanych oraz instalacyjnych. 

III/4. Informacje i wymagania dodatkowe. 
 

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

 wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej z zakresu wszystkich branż, w tym wykonanie 

oceny technicznej istniejących urządzeń, konstrukcji oraz budowli pod względem możliwości ich 

wykorzystania i adaptacji do projektowanej IOS, 

 uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń urzędowych i akceptacji wykonanej dokumentacji, 

 wykonanie modernizacji kotła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia poprawy procesu spalania 

a w tym redukcji zanieczyszczeń metodami pierwotnymi, 

 wykonanie prac związanych z naprawą części ciśnieniowej kotła takich jak: wymiana rur ekranu 

przedniego, na pełnej szerokości kotła w części sklepienia do pierwszej spoiny, wymiana 

podgrzewacza II stopnia, wymiana rur festonu, wymiana rur ekranów bocznych w rejonie 

włazów bocznych. 

 demontaż istniejących urządzeń odpylających kotła nr 5 wraz z kanałami, izolacją, elementami 

konstrukcji wsporczych, oraz elementów elewacji budynku kotłowni, w zakresie wymaganym 

zabudową i montażem, 

 dostawę i montaż urządzeń, konstrukcji wsporczych, elementów instalacji, materiałów 

podstawowych  i pomocniczych  w zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonania i 

funkcjonowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, SIWZ, umową 

i właściwymi branżowo przepisami i normami, a w tym w szczególności: 

• kompletnej instalacji odpylania spalin, 

• kompletnej instalacji redukcji SO2, 

• kompletnej instalacji transportu pyłów, 
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 wykonanie nowego układu automatycznego sterowania kotłem wraz z układem tzw.” płynnej 

blokady”, oraz wszystkimi instalacjami i urządzeniami wchodzącymi w zakres przedmiotu 

zamówienia, w tym również wprowadzenie zmian w istniejącej wizualizacji systemu ciepłowni, 

 wykonanie rozbudowy istniejącego budynku stacji dozowania sorbentu wraz z wykonaniem 

zbiornika (silosu) do magazynowania sorbentu. 

 wykonanie prac, robót budowlanych i dostaw niewymienionych w PFU i SIWZ a niezbędnych do 

właściwego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania 

oczekiwanych parametrów technicznych instalacji i jej prawidłowej eksploatacji, 

 przeprowadzenie wymaganych przepisami oraz SIWZ prób, pomiarów, czynności rozruchowych 

i badań instalacji, 

 przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i eksploatacji wraz ze 

szkoleniem pracowników a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 

do eksploatacji, zgodnie z warunkami SIWZ. 

Po stronie wykonawcy pozostają wszelkie uzgodnienia oraz opracowania związane  

z odbiorami UDT. W szczególności dotyczy to uzgodnienia technologii napraw części 

ciśnieniowej. 

 

III/5. Wykonawca musi również: 

 

III/5.1. Zapoznać się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania 

i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz na cenę 

zamówienia. Wykonawca ma obowiązek dokonać analizy dokumentacji dotyczącej przedmiotu 

zmówienia. 

III/5.2 Przeprowadzić wizję lokalną, potwierdzoną przez osobę upoważnioną ze strony 

Zamawiającego protokołem zgodnym z Załącznikiem nr 4. (ze względu na ograniczenia wynikające  

z pandemii wizja lokalna może być przeprowadzona jedynie przez osoby posiadające badania  

w kierunku COVID, umożliwiające wejście na teren CELSA Huta Ostrowiec). 

III/5.3 Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ . 

III/5.4. Uwzględnić wykonanie robót i opłat związanych z wejściem w teren, zabezpieczeniem terenu 

budowy, wykonaniem robót geodezyjnych (tyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) oraz 

odtworzeniowych. 

III/5.5.Uwzględnić koszty ponoszenia odpowiedzialności za mienie znajdujące się na terenie budowy 

w tym ochronę uzbrojenia podziemnego, bezpieczeństwo personelu oraz osób trzecich jak również 

składników przyrodniczych oraz architektonicznych. 

III/5.6.Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

III/5.7.Uwzględnić koszty transportu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie robót. 

III/5.8.Ubezpieczyć roboty przez cały okres ich wykonywania. 
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III/7. Wymagany okres rękojmi: 

60 miesięcy dla wszystkich robót i urządzeń wykonanych w ramach zamówienia. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia –      /planowany/ wrzesień 2021r. 

Termin zakończenia wykonywania zamówienia -      30 wrzesień 2022  r.                     

Miejsce wykonania zamówienia – miasto Ostrowiec Świętokrzyski – teren ciepłowni przy ulicy 

Samsonowicza 2 

Ze względu na to, że Ciepłownia MEC znajduje się wewnątrz terenu zamkniętego należącego do 

Celsa Huta Ostrowiec, wszystkich Oferentów obowiązywać będą przepisy z zakresu ruchu kołowego 

na terenie Celsa HO, przepisy BHP i inne uregulowania związane z wjazdami samochodów. 

Warunkiem dopuszczenia do prowadzenia prac jest odbycie szkolenia z zakresu BHP 

prowadzonego przez pracowników Celsa Huta Ostrowiec oraz posiadanie na bieżąco badań 

potwierdzających ujemny wynik testu w kierunku COVID. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

  V/1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

V/1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

V/1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie; w szczególności wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat, 

przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali co najmniej jedną instalację oczyszczania spalin dla kotłów wodno rusztowych, 

obejmującą redukcje tlenków azotu metodami pierwotnymi oraz redukcję dwutlenku siarki metodą 

suchą, gdzie wartość robót nie była niższa niż 5.000.000 złotych, a efekt modernizacji potwierdzony 

został przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą, a uzyskany poziom zawartości dwutlenku 

siarki, tlenków azotu oraz pyłu był niższy  niż określone w PFU  wymagania. 

V/1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujący personel osobowy: 

- projektanta w zakresie konstrukcyjno-budowlanym 

- projektanta w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

- projektanta w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 

- osobę do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym 

- osobę do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

- osobę do  kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 

Powyższe osoby zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przynależeć muszą do właściwej izby 

samorządu zawodowego,  
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Ponadto Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi stosowną wiedzę i doświadczenie  

w zakresie prowadzenia i dokumentowania prac badawczych przy projektowaniu , budowie oraz 

testowaniu instalacji.  

V/1.4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki 

lub zdolność kredytową w wysokości 10.000.000 PLN.  

V/1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. są ubezpieczeni 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę minimum 10.000.000 PLN. 

V/2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z treścią 

załącznika nr 5. 

V/3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ, wg formuły spełnia –nie spełnia. 

V/4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej 

i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 

V/5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków określonych w pkt V/1.1. – V/1.5. winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców 

albo wszyscy wspólnie. 

Warunek określony w pkt V/2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

A. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

VI/1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których w rozdziale  

V SIWZ pkt V/1.1. ÷ V/1.5., Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 

VI/1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg. wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 5  do SIWZ. 

VI/1.2. Poświadczony wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia 

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty 

budowlane przy instalacji oczyszczania lub odsiarczania spalin dla kotłów wodno rusztowych, gdzie 

wartość robót dla jednego zadania, nie była niższa niż 5.000.000 PLN wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5. 

VI/1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych oraz kopiami uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do jednostek 

samorządowych  – Załącznik nr 5. W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że będzie dysponował 

osobami innymi niż przez siebie zatrudnionymi przedstawi pisemne zobowiązanie pracodawców do 
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udostępnienia w/w osób, bądź pisemne zobowiązanie osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą. 

VI/1.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż  

1 miesiąc  przed upływem terminu składania ofert. 

VI/1.5. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 10.000.000 PLN. 

VI/1.6 Zaakceptowany (zaparafowany) wzór umowy, stanowiącej załącznik numer  3  do specyfikacji. 

VI/1.7 Protokół potwierdzający odbycie wizji w terenie, potwierdzony przez osoby upoważnione ze 

strony MEC zgodnie z załącznikiem nr 4.  

VI/1/7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w pkt V/1.1. i V/1.5. składa, co najmniej jeden  

z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. 

 

B. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczące braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania. 

VI/2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące 

dokumenty: 

VI/21. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do 

SIWZ. 

VI/2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

VI/2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

VI/2.4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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. 

VI/2.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  odpowiednio art. 108 i/lub art. 
109 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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VI/2/7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI/2.2., VI/2.3. i VI/2.4 i VI/2.6 składa dokument 

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio: 

a) że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

VI/2.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI/1.5 składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą,– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

VI/2.9 Dokumenty, o których mowa w pkt VI/2.7 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt VI/2.7 lit. b 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

VI/2.10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI/2.7, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis 

pkt. VI/2.9 stosuje się odpowiednio. 

VI/2.11 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w 

odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 

wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

VI/2.12. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

VI/2.13 W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców każdy z nich musi złożyć 

dokumenty wymienione w pkt VI/2.1. - pkt VI/2.6. 

VI/2.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
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VI/2.15 Wykonawca składa dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczone za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. 

C. Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia po jego wykonaniu będzie spełniał 

wymogi postawione w SIWZ. 

VI/3. W celu potwierdzenia, że instalacja odpylania spełniać będzie wymogi określone w SIWZ, 

Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 

VI/3.1. Karty technologiczne urządzeń głównych (odpylacza, MOS-a, wentylatorów, dozownika 

sorbentu), na których Wykonawca planuje oprzeć system oczyszczania spalin. Karty technologiczne 

sterowników które zostaną wykorzystane do sterowania procesami AKP. 

VI/4. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 

VI/7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli 

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 

uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne by było unieważnienie 

postępowania. 

VI/8 Zamawiający wezwie także w wyznaczonym terminie przez siebie do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu.  

VI/9. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału 

w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

VII/1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku 

przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pocztą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

VII/2. Dopuszcza się korespondencję elektroniczną (adres Zamawiającego mec@mecostrowiec.pl): 

a) ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią pism 

zamieszczanych na stronie zamawiającego. 

b) ze strony Zamawiającego –tylko w zakresie dotyczącym udostępniania elektronicznej wersji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczania pism na stronie 

internetowej zamawiającego. 

VII/3. W przypadku przekazania przez zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji pocztą elektroniczną, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania.  
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VII/4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa, w pktcie VII/1, 

przekazywane za pomocą poczty elektronicznej będą traktowane, jako złożone w terminie, jeżeli ich 

treść dotrze odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem oznaczonego terminu, a 

fakt ich otrzymania zostanie potwierdzony przez drugą stronę.  

VII/5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

VII/6. Odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

VII/7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na własnej stronie internetowej. 

VII/8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano, SIWZ oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej. 

VII/9. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej 

dostępne będą pod adresem www.mecostrowiec.pl . 

VII/10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

   W sprawach formalnych związanych ze sposobem przygotowania oferty  

Renata Mikołajczak - tel. 41 266 46 80 wew. 24 (w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00). 

      W sprawach technicznych związanych z zakresem inwestycji  

Piotr Wojtan – tel. 41 266 46 80 wew. 40 ( w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00). 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

VIII/1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do 

wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN, (słownie: dwieście  tysięcy  PLN). 

VIII/2. Wadium musi obejmować ważnością cały okres związania ofertą, wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 

VIII/3. Wadium może być wniesione w: 

a) pieniądzu: 

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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VIII/3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na niżej wymieniony rachunek 

bankowy zamawiającego: 

 Deutsche Bank o/Ostrowiec Św. nr 38 1910 1048 2303 0005 6414 0001, z dopiskiem: „Wadium na    

Wykonanie instalacji oczyszczania spalin MEC Ostrowiec Św. 

VIII/4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu przelane środki muszą znaleźć się na rachunku 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30 kwietnia 2021 godz. 10:00 

VIII/5. W przypadku wnoszenia wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w punkcie 2 p.pkt b ÷ e, 

oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium należy złożyć w opakowaniu zawierającym 

ofertę, nie łącząc go trwale z ofertą. Zaleca się, aby do oferty włączyć potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopię tego dokumentu.  

VIII/7. Kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca załącza do oferty. 

VIII/8. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony czas związania ofertą, 

lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

VIII/9. Zamawiający dokonuje zwrotu i zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 Ustawy. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

IX/1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

IX/2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. Zamawiający może raz, na co najmniej 7 dni przed terminem upływu związania ofertą zwrócić 

się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  

o wyznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

IX/3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powoduje utratę wadium. 

IX/4. Przedłużenie terminu 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. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą jest dokonywane po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

X/1. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

cena, pod rygorem odrzucenia oferty. 

X/2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

X/3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

X/4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

X/5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. 
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X/6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

X/7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

X/8. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

X/8.1. Wypełniony formularz „Oferta” przygotowany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 

X/8.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jeżeli 

osoba/osoby podpisujące ofertę nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze, a 

przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwa z upoważnieniem do zaciągania 

zobowiązań w imieniu każdego z Wykonawców, podpisane przez prawnie upoważnionych 

przedstawicieli wszystkich Wykonawców. 

X/8.3. Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale VI niniejszej SIWZ, które należy dołączyć do 

oferty lub złożyć do Zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. 

X/8.4 Dowód wniesienia wadium  - zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII  

X/9. Ofertę należy złożyć na piśmie, w języku polskim, czytelnie ( np. w formie wydruku 

komputerowego lub na maszynie), z podaniem daty jej sporządzenia. Zaleca się ponumerować kartki 

lub strony oferty. Każda zapisana przez Wykonawcę strona oferty musi być podpisana (w przypadku 

podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczęć) przez osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentowania firmy (Wykonawcy) w zakresie jej praw majątkowych uprawnioną(e) zgodnie z 

wypisem z właściwego rejestru albo przez osobę(y) umocowaną(e) przez osobę(y) uprawnioną(e). 

Umocowanie (pełnomocnictwo) musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

X/10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta/opakowanie zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres 

podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz oznaczona następująco: 

 

Oferta na wykonanie instalacji oczyszczania spalin MEC Ostrowiec Św. 

- nie otwierać przed terminem  30 kwietnia 2021 do godz. 1000 ”. 

 

X/11. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być czytelne oraz parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę. 

X/12. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży kserokopie dokumentów, kserokopie te muszą być 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy. 

X/13 Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyników postępowania. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa 

w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
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X/14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed 

terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ.  

Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt 

X/10. Na kopercie/opakowaniu należy dodatkowo umieścić odpowiednie zastrzeżenie „zmiana 

oferty” lub „wycofanie oferty”. 

X/15.Informacje wymagane od Wykonawców niniejszą SIWZ, a stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy przedłożyć 

w sposób pozwalający na ich oddzielenie i uniemożliwienie publicznego ujawnienia oraz oznaczyć 

klauzulą: „Dokument(y) stanowi(ą) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i nie może/mogą być Udostępnione”. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych przy otwarciu ofert. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

XI/1. Miejsce oraz termin składania ofert 

XI/1.1. Oferty sporządzone wg wymagań określonych w niniejszej SIWZ należy składać bezpośrednio 

w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim lub przesłać na 

adres Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. , ul. H. Sienkiewicza 91 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

XI/1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, 

wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 30 kwietnia 2021 o godzinie 10.00. 

XI/2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

XI/2.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 o godzinie 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim , w Sali konferencyjnej na  

II piętrze. 

XI/2.2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę i adres Wykonawcy, cenę oferty, termin 

wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie. 

XI/2.3. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert mogą być przekazane 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu, na ich wniosek. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

XII/1. Cenę oferty należy wyliczyć w polskich złotych (PLN) dla całego zamówienia w oparciu 

o projekt budowlano-wykonawczy oraz przeprowadzoną wizję lokalną. 

XII/2. W formularzu „Oferta” sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ należy 

podać cenę za całe zamówienie w rozbiciu na : 

- cenę oferty netto i brutto  

- stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, 
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XII/3 Przewidywane ceny poszczególnych etapów realizacji należy uzupełnić zgodnie z tabelą 

zamieszczoną w formularzu oferty. Wskazane ceny jednostkowe powinny zawierać się  

w przedziałach procentowych określonych przez  Zamawiającego. W przypadku znacznych 

rozbieżności pomiędzy wartościami udziałów wskazanymi w formularzu i proponowanymi przez 

Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia własnych korekt na etapie 

sporządzania  harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego integralną część umowy. 

XII/6 Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r  

o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zmianami). Zamawiający zastrzega sobie, 

iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo naliczonej przez Wykonawcę stawki podatku 

VAT. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE 

OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

XIII/1 Ustala się następujące kryteria oceny ofert: 

Cena  -  znaczenie kryterium (Wc ) - 100% 

Każda oferta będzie oceniana wg wzoru: Oc = [(Cn : Cb) xWc ] 

gdzie: 

Oc - Ocena oferty 

Cn – cena najniższa zaproponowana przez Wykonawców 

Cb – cena badanej oferty 

Wc – waga kryterium ceny 

 

Wybrana zostanie oferta która uzyska największą wartość punktową Oc. 

XIII/2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

XIII/3. 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. 

XIII/4. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli potwierdzi że proponowana cena za wykonanie 

zamówienia, lub deklarowane koszty eksploatacji instalacji są znacząco zawyżone lub zaniżone.  

XIII/5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

XIII/6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

XIV/1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną Wykonawcom wg przyjętego kryterium oceny ofert. 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 

XIV/2. Informacje jak w pkt. XIV/1 ppkt a) Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej 

XIV/3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem o wyniku postępowania 

otrzyma informację o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

XIV/4. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na 

wykonanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia 

o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XIV/5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta okaże się 

najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedłożą umowę regulującą współpracę tych 

wykonawców. Umowa konsorcjum musi być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować 

okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi. 

XIV/6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy, 

lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że 

wystąpią przesłanki, o których mowa w art.  263  Ustawy PZP  

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

XV/1. Dla przedmiotu zamówienia wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny brutto wybranej oferty wyrażonej w PLN. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

a) pieniądzu: przelew na konto Santander Bank Polska . nr  

                                  38 1910 1048 2303 0005 6414 0001 

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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XV/2. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej, o której mowa w punkcie. XV/1 p.pkt. b) – e), 

winno zawierać zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania 

stanowiącego zabezpieczenie z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, na 

pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie uregulował swoich 

zobowiązań wynikających z zawartej umowy. 

XV/3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione przed podpisaniem 

umowy. 

XV/4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dopuszcza się, na pisemne oświadczenie 

Wykonawcy zaliczenie wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

XV/6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 50% w części przeznaczonej na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

XV/7 Kwota w wysokości 50% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

XVI. WZÓR UMOWY 

XVI.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby umowa została zawarta na warunkach określonych 

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  

XVI.2 Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do 

umowy klauzuli odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

XVI.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: 

a. zmiany stawki podatku VAT, 

b. w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy 

i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby 

zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby 

dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłyby 

dopuszczenie innej oferty niż ta, która pierwotnie została dopuszczona. 

XVI.4 Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy: 

a. zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b. zmiana grupy taryfowej, 

c. zmiana adresu do korespondencji, 

d. zmiana siedziby jednostki organizacyjnej, 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia drugiej Strony. 
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XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy a także  innemu podmiotowi mającemu interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

ponoszącemu lub mogącemu ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego  przepisów, 

przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Kodeksie Cywilnym. Z uwagi na sektorowy charakter 

zamówienia, nie mają zastosowania przepisy działu V ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

 

XVIII INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO 

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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:  

XVIII.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

XVIII.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. 

w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Grzegorz Cędzikowski kontakt tel. 506 109 333; adres mailowy: 

iod.rodo@mecostrowiec.pl 

XVIII.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „budowa 

instalacji oczyszczania spalin dla kotła wodno rusztowego nr K-5 typu WR-25,  na terenie Ciepłowni  

Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św., nr MEC/ZP/1/2021 

XVIII.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn, zm), dalej „ustawa PZP”;   

XVIII.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

XVIII.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP;   

XVIII.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

XVIII.8 Posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
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d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

XVIII.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

1. Formularz ofertowy 

2. Program Funkcjonalno-użytkowy 

3. Projekt Umowy 

4. Protokół z oględzin 

5.Oświadczenia oferenta 

 


