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2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759, Nr 161 poz. 1078 i Nr 182 poz. 1228 oraz z 
2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 28 poz. 143 i Nr 87 poz. 484), a także wydanych na podstawie 
niniejszej  ustawy Rozporządzeń wykonawczych  dotyczących  przedmiotowego zamówienia 
publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U.  Nr 282 poz. 1650),
3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U.  Nr 282 poz.1649).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 
39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych..

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest :

Budowa  infrastruktury  publicznej  wykorzystującej  energię  geotermalną  z  odwiertu 
Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu następujących 
obiektów i urządzeń budowlanych:

1) budynek wymiennikowni ciepła,  niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o pow. 
zabudowy 192 m², pow. netto (suma pow. użytkowej, ruchu i technicznej) 328 m², 
kubaturze  1840  m³ wraz  z  instalacją  wod-kan,  c.o.  i  elektryczną  oraz 
zagospodarowaniem  terenu:  nawierzchnia  jezdni  z  kostki  brukowej  872  m², 
powierzchnia chodnikowa z kostki brukowej 28 m²,

2) przyłącze wodociągowe do budynku wymiennikowni o łącznej  długości 283 mb w 
tym: z rur PEHD PN 10 o średnicy 90 mm - 229 mb i z rur PEHD PN 10 o 
średnicy 40 mm – 54 mb.
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3) przyłącze kan. sanitarnej do budynku wymiennikowni z rur PEHD 63 PN 10 o 
średnicy  63 mm i długości 232 mb wraz z przepompownią ścieków typu PS-IC 2 
WP.00A255.50/50 PB.P.100 – 1 kpl.

4) przyłącze energetyczne do budynku wymiennikowni: słup krańcowy z głowicami 
kablowymi i odłączniko-uziemieniem, odcinek linii kablowej 15 kV o długości 700 
mb kablem typu 3xXRUHAKXS (1x120/50 mm²), słup PS-1 i włączenie do stacji 
transformatorowej 15/04 kV wkomponowanej w budynek wymiennikowni.

5) sieć cieplna z rur preizolowanych o średnicy 2xDN 250/400 mm, 2xDN 200/315 
mm i 2xDN 150/250 mm o długości  łącznej 1520 mb

6) połączenie  głowicy  odwiertu  z  wymiennikownią z  rur  preizolowanych ze  stali 
nierdzewnej  AISI  316,  odprowadzenie  schłodzonej  wody  rurociągiem  PE  100 
SDR 17 dn 200 PN 10 do istniejącego zbiornika ziemnego

7) sieć wodociągowa wody termalnej do szpitala z rur PE 100 SDR 17 dn 50 mm PN 
10 o długości 1000 mb

8) przyłącza cieplne z rur preizolowanych do budynków użyteczności publicznej o 
długości 532 mb

9) wymienniki ciepła w obiektach użyteczności publicznej szt. 6
10) armatura technologiczna i układ stabilizacji w kotłowni
11) odbudowa  nawierzchni  jezdni  i  chodników  po  wykonanych  robotach 

instalacyjnych przy budowie sieci cieplnej i przyłączy cieplnych na długości 1744 
mb

12) wyposażenie  technologiczne  i  aparatura  kontrolno-pomiarowa  obiektu 
wymiennikowni ciepła

13) rozruch technologiczny
14) Ogrodzenie  terenu z siatki  1,50 na fundamencie  prefabrykowanym o długości 

510 mb z bramą przesuwną szer. 4 m i jej sterowaniem.
Szczegółowy  zakres  zamówienia  określa  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  oraz 
załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – specyfikacja techniczna.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 45450000-6
45231000-5 45231100-6
45232140-5 45231300-8
45232310-8 45233140-2
45233220-7 45233250-6

4.  Termin wykonania zamówienia
   
Wymagany czas  wykonania  zamówienia  – budowa,  rozruch technologiczny i  przekazanie 
obiektu do użytkowania – 31.12. 2012 r.

5.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  
spełniania tych warunków

  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 



Wykonawca przedstawi zrealizowany  w okresie ostatnich 5 lat budynek  o pow. użytkowej 
min.  500  m²,  oraz  przynajmniej  jeden  odcinek  sieci  cieplnej  preizolowanej  o  długości 
minimum  1.500  mb  oraz  jedną  instalację  technologiczną  z  zastosowaniem wymienników 
ciepła o mocy min. 5 MW wykonane z należytą starannością, popartą protokołami odbioru i 
referencjami  z tych  realizacji.  Z uwagi  na wykonywanie  przedsięwzięcia  w obszarze i  na 
terenie  Zakładu  Górniczego  Wykonawca  winien  posiadać  doświadczenie  w  zakresie 
wykonywania  robót  budowlanych  związanych  z  wodą  termalną.  Wykonawca  dostarczy 
referencje  na wykonane obiekty  w geotermii. /W przypadku  składania  oferty  wspólnej 
warunek  zostanie  uznany  przez  Zamawiającego  za  spełniony,  jeśli  co  najmniej  jeden  z 
Wykonawców składających ofertę wspólną będzie spełniać w/w warunek również w zakresie 
doświadczenia w geotermii/.
Wykonawca udzieli gwarancji na cały zakres przedsięwzięcia minimum 60 miesięcy.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że osoby które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu niniejszego zamówienia spełniają co najmniej następujące wymagania:

− co najmniej jedna osoba – kierownik robót budowlanych posiada uprawnienia w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe 
min. 5 lat,

− co najmniej jedna osoba – kierownik robót sanitarnych posiada uprawnienia bez 
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe min. 5 
lat,

− co najmniej jedna osoba –  posiada uprawnienia bez ograniczeń w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe min. 5 lat oraz posiada kwalifikacje 
wynikające z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 
165 poz. 987),

− co najmniej jedna osoba – kierownik robót elektrycznych posiada uprawnienia bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe min. 5 lat,

− co najmniej jedna osoba – kierownik robót drogowych posiada uprawnienia bez 
ograniczeń w specjalności drogowej i doświadczenie zawodowe min. 5 lat.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub posiada 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) oraz 
wskazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i oświadczenie 
Wykonawcy, że ubezpieczy budowę na kwotę zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że 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 wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.



5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/nie spełnia.
Komisja  Przetargowa  oceni  w  pierwszej  kolejności  spełnienie  wymogów  podstawowych, 
kompletność oferty, a następnie kosztorysy ofertowe. 
Następnie zostanie dokonana ocena ważnych ofert pod względem kryteriów określonych w 
rozdz. 13 specyfikacji.

6. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ
2) Wypełniony  harmonogram  rzeczowo-finansowy  stanowiący  załącznik  Nr  8  do  SIWZ 

(wypełnić  tylko  odpowiednie  wiersze  w  zakresie  robót  i  planowanych  płatności, 
uwzględniając termin zakończenia zamówienia, w kolumnach zaplanować przewidywany 
zakres finansowy do realizacji w poszczególnych miesiącach),  sporządzony na podstawie 
kosztorysu ofertowego z określeniem rodzaju robót wyszczególnionych w przedmiarach, 
stawek  jednostkowych  robocizny,  sprzętu,  materiałów,  narzutu  kosztów  pośrednich, 
kosztów  zakupu  oraz  zysku,  z  uwzględnieniem  zapisów  SIWZ;  kosztorysy  ofertowe 
stanowią integralną część harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik Nr 2 
do  SIWZ.  /W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  oświadczenie  składa  każdy  z 
Wykonawców składających ofertę wspólną/,

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 9 
do  SIWZ.  /W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  oświadczenie  składa  każdy  z 
Wykonawców składających ofertę wspólną/,

5) Dowód wniesienia wadium,
6) Zaakceptowany (parafowany) projekt umowy,
7) W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania
      wykonawcy – w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z
      oryginałem ( jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w        
      rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej     
      jego przedmiotu.
      Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana   
      osoba/y została/y umocowana/e.



B  .   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie   
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 zawarte 
jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. B.7) niniejszej specyfikacji.
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę,o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.
B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie 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.
B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
B.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
B.7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
C. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt. 1) do 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem publicznym
C.2) Charakterystyka – prezentacja Wykonawcy: struktura zatrudnienia – przeciętna liczba 
zatrudnionych w okresie 5 lat, a w przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym - 
w tym okresie, kadra kierownicza i techniczna,  oraz baza sprzętowa – wykaz niezbędnych do 
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca /W przypadku 
składania oferty wspólnej informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną/, 
C.3)Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie i zakres wykonywanych 
przez nich czynności, uprawnienia budowlane w branżach kierownika budowy i kierowników 
robót przewidzianych do wykonywania funkcji technicznych przy realizacji zamówienia wraz 
z  potwierdzeniem  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  tych  osób,  a  także  pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób do wykonania zamówienia, jeżeli w 
wykazie o którym mowa wyżej wykazał osoby, którymi będzie dysponował /W przypadku 
składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli 
Wykonawcy składający ofertę będą spełniać go łącznie/ zał. Nr 5 do SIWZ,
C.4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, stanowiące załącznik Nr 6 do SIWZ



C.5) Wykaz zadań podobnych (obiekty kubaturowe i liniowe i instalacja technologiczna) do 
przedmiotu zamówienia zrealizowanych przez Wykonawcę w ostatnich 5 latach z podaniem 
ich wartości, daty i miejsca wykonywania, popartych referencjami, w tym przynajmniej 
jednego zrealizowanego w obiekcie geotermii. /W przypadku składania oferty wspólnej 
Wykonawcy składają wykaz wspólny, zał. Nr 7 do SIWZ
C.6) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że 
Wykonawca posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
C.7) Polisę  ubezpieczeniową  (wraz z potwierdzeniem jej opłacenia) Wykonawcy od  
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia.
D  .   Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4), B.6) składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem 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 - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.5) składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
D.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym punkcie, 
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 - wystawionych nie wcześniej niż w terminach 
określonych w niniejszym pkt. „D".
E  .   Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
E.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku 
dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
E.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1) – B.7) dla 
każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
F.     Postanowienia dotyczące składanych dokumentów  
F.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
F.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez te podmioty.
F.3) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego



przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego.
F.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
F.5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  
porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie.
1.2 Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w rozdz.. 1 niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.3 Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
1.3.1Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu
podany w rozdz. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.3.2 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Prezes Zarządu Anna Karska
tel. 0 43 678 83 69
fax 0 43 678 83 69
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego.
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z
zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdz. 11 niniejszej specyfikacji)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. Ze względu na 
teren urządzenia zaplecza budowy oraz składowania materiałów budowlanych wskazana jest 
wizja lokalna Wykonawcy na działce Nr 4/3 przy ul. Mickiewicza, na której będą prowadzone 
główne roboty budowlane oraz na działkach wzdłuż których układane będą rurociągi. Ilekroć 



w projekcie technicznym lub pozwoleniu na budowę jest mowa o dz. Nr 4/2 należy przez to 
rozumieć działkę Nr 4/3 wydzieloną z dz. 4/2, należącą do Zamawiającego.   Wykonawcy 
uczestniczą w wizji lokalnej na własny koszt. 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej Zamawiającego.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych przedłużając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej.

8.  Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert 
określonego w niniejszej SIWZ
2. Ustala się wadium dla  przedmiotu zamówienia w wysokości: 100.000,00 PLN, słownie:
sto  tysięcy złotych.
3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
3.1 w pieniądzu,
3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3 w gwarancjach bankowych,
3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych
3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Nr 57 
9263 0000 0008 8734 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Za termin 
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 
Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w innych formach, zgodnie z punktem 3.2 -3.5 należy złożyć w 
oryginale wraz z ofertą.
6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte
w art. 45 i 46.



7. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać
będzie odrzuceniu.

9. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10.  Opis sposobu przygotowania ofert

A. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/
partnerów - należy załączyć do oferty.
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub



nienależyte wykonanie zobowiązań zawartej umowy.
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa
regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została 
zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia.
C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
1.Opakowanie oferty
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, 
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym 
oznaczenie:
„Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu 
Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków. Nie otwierać przed 25.05.2012 r. godz. 
11.45”
oraz adres Wykonawcy.
2. Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te
należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem:
„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu
oferty.
3. Zmiana lub wycofanie oferty:1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie 
lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno 
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć 
napisem “zmiana”.
2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie,
należy opatrzyć napisem „wycofane”.

11.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 25.05.2012 do godz. 11.45 w siedzibie Zamawiającego:
Geotermia Poddębice Sp. z o.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
Pokój nr: 116
Oferty zostaną otwarte dnia: 25.05.2012 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. w budynku Urzędu Miejskiego 
w Poddębicach ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
Pokój nr: 116

12.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania,  musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z



wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę 
zamówienia należy zaoferować na podstawie kwoty wynikającej z załączonych kosztorysów 
wykonanych na poszczególne elementy robót. Kosztorysy należy sporządzić na podstawie 
załączonych przedmiarów.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen. 
4. Wartości powinny być podane liczbowo oraz słownie; niedopuszczalne jest stawianie 
znaków „-„ lub pisanie „bez opłat”, w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero ( w takim 
przypadku należy wpisać 0,00.
5. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania 
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zwolnienia od podatku od towaru i usług 
( Dz.U. nr 68, poz. 360).
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  Ta sama cena winna wynikać  z harmonogramu rzeczowo-finansowego 
stanowiącego zał. Nr 8 do SIWZ .

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty  
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena zamówienia – 100%

Kryterium oceniane będzie przez Komisję przetargową w skali od 0 do 100 punktów.

Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie kryterium cena. Waga kryterium 100%.

Ocena będzie dokonywana według wzoru:

Cena oferty najniższej x 100
Cena oferty rozpatrywanej

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nie 
podlegających odrzuceniu.
Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  w  celu  wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:



1) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z
punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta możliwe jest
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów lub nie odrzucona żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego Wykonawcy.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 
przesłanek unieważnienia postępowania.

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy, 
które będzie służyło na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.

2. Od  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  wymagane 
będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 
następujących formach:

3.1 w pieniądzu na rachunek bankowy Nr 57 9263 0000 0008 8734 2000 0001, 
3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3 w gwarancjach bankowych,
3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych



3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

16.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,  
jeżeli  zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  
zamówienia publicznego na takich warunkach

1) W celu wykonania sieci ŚN i przyłącza kablowego oraz dostarczenia energii elektrycznej 
do  budynku  wymiennikowni   należy  dokonać  uzgodnień  i  dopełnić  wszelkich 
formalności  z  PGE  Dystrybucja  Łódź-Teren  S.A.  w  Łodzi  ul.  Piotrkowska  58  na 
podstawie warunków technicznych umowy przyłączeniowej załączonych do SIWZ

2) Na podstawie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, załączonych do SIWZ, Zamawiający informuje, że:
- po  zakończeniu  robót,  przed  zasypaniem,  instalację  podziemną  przyłącza 

wodociągowe i kanalizacji sanitarnej zgłosić do MPWiK Sp. z o.o. w Poddębicach ul. 
Parzęczewska 29/35 w celu dokonania odbioru,

- włączenie  przyłącza  do  sieci  wodociągowej  oraz  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej 
dokona dostawca wody tj. MPWiK w Poddębicach na odrębne zlecenie Wykonawcy,

- wodomierz główny do budynku zostanie dostarczony i zamontowany przez MPWiK, 
na zlecenie i koszt Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy na dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków, spisaniu końcowego odbioru technicznego przyłączy 
oraz  dostarczeniu  do  MPWiK  1  egz.  projektu  technicznego  i  inwentaryzacji 
powykonawczej przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z atestami na 
wbudowane materiały.

3) Włączenie do sieci cieplnej w ul. Zielonej oraz prace adaptacyjne w kotłowni Zielona 
należy  wykonać  po  zawiadomieniu  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  w 
Poddębicach ul. Targowa 2a.

4) Harmonogram  robót  budowlanych  należy  przygotować  w  taki  sposób,  aby 
uwzględniając  wymogi  ustawy  Prawo  budowlane,  w  odpowiednich  terminach 
zakończyć  roboty  budowlane,  uporządkować  teren  oraz  przygotować  niezbędne 
dokumenty dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku 
wymiennikowni i innych obiektów budowlanych, zgodnie z zapisem w pozwoleniu na 
budowę. 

5) Wykonawca jest  gospodarzem na placu budowy do czasu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie.

6) Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do specyfikacji. 
 

  17.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom  przysługują  środki  ochrony  prawnej  tj.  odwołania  oraz  skarga  zgodnie  z 
działem VI rozdziałami   ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.     Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu postępowania i ofert od 
chwili ich otwarcia za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokółu 
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 



rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie według poniższych zasad:
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez 
Wykonawcę,
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, w jego 
obecności i w czasie godzin jego pracy,
d) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.
3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokółu lub załączników pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 
dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz 
wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

19.   Załączniki

1) Formularz ofertowy                 zał. Nr 1
2) Oświadczenia (o braku podstaw do wykluczenia                                  zał. Nr 2
3) Zakres i przedmiar robót  - specyfikacja techniczna                   zał. Nr 3
4) Projekt umowy                                       zał. Nr 4
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zał. Nr 5
6) Oświadczenie o uprawnieniach zał. Nr 6
7) Wykaz zadań podobnych do przedmiotu zamówienia zał. Nr 7
8) Harmonogram rzeczowo-finansowy zał. Nr 8
9) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu) zał. Nr 9.

Prezes Zarządu
(-) Anna Karska


