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I. ZAMAWIAJĄCY 

Geotermia Poddębice Sp. z o. o. z siedzibą ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146246. 
telefon: 516-820-939 
e-mail: geotermiapoddebice@wp.pl 
adres witryny internetowej: http://geotermia.poddebice.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie dialogu 
konkurencyjnego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp”, 
o wartości nieprzekraczającej  kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla  
Geotermia Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nieprzekraczającej 1MWe wraz 
z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie 
Gminy Poddębice, składająca się z następujących elementów: 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej rozbudowy źródła ciepła 

(technologia) wraz z rozbudową budynku Geotermii Poddębice Sp. z o. o. oraz  
z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 17A. 

2. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłowniczej 
wraz z przyłączami i węzłami kompaktowymi u odbiorców w Poddębicach w rejonie ulic:  
a. Kochanowskiego, Reja, Kopernika, Osiedlowej, Wspólnej (dawnej Świerczewskiego), 

Grunwaldzkiej wraz z połączeniem z istniejącą kotłownią przy ul. Zielonej 14.  
b. w miejscowościach Byczyna i Kolonia Byczyna. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej budowy sieci energetycznej.  
4. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej budowy instalacji fotowoltaicznej 

na budynku Geotermii Poddębice Sp. z o. o.  
5. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń, warunków przyłączenia do 

sieci i innych uzgodnień, niezbędnych do dalszej realizacji procesu inwestycyjnego. 
6. Opracowanie wniosku lub wniosków o dofinansowanie przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w ramach programu Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż lub innych instytucji 
finansujących rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej w celu pozyskania środków na 
sfinansowanie zadania. 
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Geotermia Poddębice Sp. z o. o. eksploatuje geotermalne źródło ciepła o mocy 
zainstalowanej 10 MW, uruchomione w 2013 roku. W chwili obecnej wykorzystanie mocy 
cieplnej w okresie zimowym wynosi około 5 MW. Ciepło produkowane jest na potrzeby 
centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej przez odbiorców  
z terenu miasta Poddębice. Całkowita moc zamówiona to obecnie 6,2 MW. Parametry 
pracy układu w okresie zimowym to 75/50 st. C, a latem 55/40 st. C. Całkowita długość 
istniejącej sieci ciepłowniczej to około 12 km. 
Zamawiający oczekuje przedstawienia przez wykonawców rozwiązań dotyczących 
zaprojektowania i budowy jednostki kogeneracyjnej o mocy nie przekraczającej 1MWe, 
wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt np. w formie pompy ciepła 
oraz rozbudowy sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem wymagań Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Ciepłownictwo powiatowe – 
pilotaż lub innych instytucji finansujących rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej. 
Zamawiający dopuszcza również inne rozwiązanie drugiego stopnia odzysku ciepła, pod 
warunkiem zachowania możliwości finansowania budowy źródła z programu 
Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż lub innych programów wskazanych przez wykonawcę. 
Ponadto zamawiający oczekuje jak największej możliwości schłodzenia wody termalnej po 
drugim stopniu odzysku ciepła. Proponowane przez wykonawcę rozwiązania powinny 
minimalizować jednostkowy koszt wytworzenia 1GJ energii cieplnej. W zależności od 
zaproponowanego przez wykonawcę rozwiązania, zamawiający dopuszcza możliwość 
etapowania przedsięwzięcia lub rezygnacji z części zamówienia. Zamawiający przewiduje, 
że wyprodukowane ciepło z jednostki kogeneracyjnej posłuży do zasilania nowo 
podłączonych odbiorców, w tym do zasilania rewitalizowanego kompleksu rekreacyjno-
basenowego. Wyprodukowana energia elektryczna ze źródła kogeneracyjnego oraz 
fotowoltaicznego zostanie wykorzystana na potrzeby własne, a nadwyżka wyprowadzona 
projektowaną linią energetyczną do rewitalizowanego kompleksu rekreacyjno-
basenowego oraz do sieci OSD.  
Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert. 

7. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,  
w szczególności obejmującej rozbudowę ciepłowni, sieci ciepłowniczej, sieci 
energetycznej, zagospodarowania terenu. 
Wspólny Słownik Zamówień: 45251000-1, 45231000-5, 71320000-7. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 
stanowiący załącznik nr 1. 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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5. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę. 
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten 
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi 
osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych.  

2) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 
wszystkich osób wykonujących wskazane w ppkt 1 niniejszego paragrafu czynności. 

3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów     i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja  2018 r. 
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 
czynności.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 1 pkt 1 Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

7. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 3 lata. 
8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Gmina Poddębice. 
 
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 
UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  
w art. 67ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 1a Pzp, polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do 
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przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość 
nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia 
zamówień uzupełniających, może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności na wykonaniu robót 
budowlanych dla tego samego wykonywanego obiektu lub jego otoczenia, w obszarze 
zakładanego jego oddziaływania. Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne 
zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie 
wzór umowy. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy wykonać do dnia 30 września 2021 r. Przez termin wykonania zamówienia 
zamawiający rozumie ukończenie wszelkich robót budowlanych oraz dokonanie przez 
wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 
 
VI. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU   

Nie dotyczy na podstawie art. 60e ust. 3 Pzp. 
 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie 
przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy 
Pzp. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

Nie dotyczy na podstawie art. 60e ust. 3 Pzp. 
 
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 

 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 
1830) lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których 
w PZP lub Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 
października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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(Dz. U. z 2018 r., poz. 1993) przewidziano wyłącznie formę pisemną lub złożenie ich  
w oryginale. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres:  

Geotermia Poddębice Sp. z o. o. 
ul. Mickiewicza 17A 
99-200 Poddębice  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: geotermiapoddebice@wp.pl . 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, 

osobami potwierdzającymi złożenie dokumentów w formie elektronicznej są: Anna Karska 
– Prezes Zarządu lub Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarządu. 
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 150.000,00 PLN. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer 57 9263 0000 
0008 8734 2000 0001, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. 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 2016 r. poz. 359). 

3. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 
2 lit. e należy załączyć w oryginale bezpośrednio do oferty. Zaleca się, aby dokument 
wadialny został załączony do oferty w taki sposób, aby jego ewentualny zwrot przez 
Zamawiającego nie naruszał integralności pozostałych elementów stanowiących ofertę.  
Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wyżej 

mailto:geotermiapoddebice@wp.pl
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wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych 
warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń 
musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza,  
że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione,  
w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego 
powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji  
i poręczeń. Termin, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do 
Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń 
Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania 
ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin 
ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania 
zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

9. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2 niniejszego  
rozdziału przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 
 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

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

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
3. Zaleca się, aby oferta oraz załączniki były przygotowane na podstawie wzorów formularzy 

stanowiących załącznik do SIWZ. 
4. Do oferty należy załączyć wydruk roboczy z Generatora Wniosku o Dofinansowanie 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o 
dofinansowanie zadania. 

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. 
6. Oferta powinna być sporządzona zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub 

nieścieralnym atramentem bądź tuszem. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ze 
sobą połączone w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy lub wykonawców. 

8. Do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego będzie wynikało 
uprawnienie osoby lub osób do podpisania oferty. Jeżeli przedmiotowe dokumenty można 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, wykonawca podaje tylko adres URL witryny 
oraz jeśli jest to niezbędne odpowiedni kod do pobrania dokumentu. Przedmiotowy 
dokument może być również załączony w oryginale lub kopii  poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.  

9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące 
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 

11. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Zaprojektowanie  
i rozbudowę ciepłowni geotermalnej dla Geotermia Poddębice Sp. z o. o. o układ 
kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła 
o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice. NIE 
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OTWIERAĆ przed: 25 października 2019 r. godz. 10.05”. Na opakowaniu należy również 
umieścić dane adresowe Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku wpłynięcia 
oferty po terminie. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 25 października 2019 r. do godz. 
10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25 października 2019 r. o godz. 10:05, w siedzibie 
Zamawiającego, w sali konferencyjnej. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę 
należy podać w zapisie liczbowym i słownie. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 
3. Cenę oferty należy skalkulować na podstawie: 

a. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b. Programu Funkcjonalno-Użytkowego niniejszego zadania. 

4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
a. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zawierającą wyniki geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

b. protokoły badań i sprawdzeń, 
c. przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 

d. sporządzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów 
powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez 
gestorów tych sieci, 

e. wykonanie i przedstawienie na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz 
wszelkich innych badań wymaganych przez obowiązujące normy w przypadku 
stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór 
inwestorski, 

f. przedstawienie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały 
(bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez: 
Zamawiającego, nadzór autorski oraz nadzór inwestorski). 

g. sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, 
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h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w niezbędnej ilości egzemplarzy, 
i. wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi, naniesionymi zmianami w toku 

budowy oraz ze spisem zawartości poszczególnych teczek. 
5. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji, które 

mogą być pomocne do prawidłowej kalkulacji oferty. 
6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a. dozór budowy i ochronę mienia, 
b. zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy - z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, 
montaż tymczasowych urządzeń pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej 
dla potrzeb placu budowy, utrudnienia związane z realizacją zadania. 

7.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów: 
a. [C] cena – 60% 
b. [K] koszt jednostkowy wytworzenia 1 GJ energii cieplnej – 30%, 
c. [S] sprawność ogólna układu kogeneracyjnego – 10%. 

 
2. Punkty przyznawane za podane w pkt XVIII.1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 
 

Nr Nazwa Wzór Opis 

1 
[C] 

cena 
𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶𝑏𝑏
∗ 100 ∗ 60%   

Cmin - najniższa cena spośród 
wszystkich ofert, 
Cb – cena badanej oferty. 

2 

[K]  
koszt jednostkowy 
wytworzenia 1 GJ 

energii cieplnej 

𝐾𝐾 =  
𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐾𝐾𝑏𝑏
∗ 100 ∗ 30% 

Kmin - najniższy koszt 
jednostkowy wytworzenia 
1GJ energii cieplnej spośród 
wszystkich ofert, 
Kb – koszt jednostkowy 
wytworzenia 1GJ energii 
cieplnej badanej oferty. 
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3 

[S] 
sprawność ogólna 

układu 
kogeneracyjnego 

Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie sprawność 
ogólna układu kogeneracyjnego nie mniejszą niż 90% 
otrzyma 0 punktów. 
Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie sprawność 
ogólna układu kogeneracyjnego nie mniejszą niż 92% 
otrzyma 5 punktów. 
Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie sprawność 
ogólna układu kogeneracyjnego większą niż 92% 
otrzyma 10 punktów. 

 
W ramach powyższych kryteriów wykonawca otrzyma łączną liczbę punktów wyliczoną 
według następującego wzoru: 
 

łączna liczba punktów = C + K + S 
 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną lub kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia  
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni 
na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 
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XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 5 % ceny ofertowej (z zaokrągleniem do pełnego tysiąca złotych w dół). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

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

5. 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. 
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6. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 
elementy: 
1) Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres) – zgodne z informacjami podanymi w ofercie, 
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta. Ponadto 
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 
Dodatkowo zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wniesione zabezpieczenie 
musi umożliwiać Zamawiającemu zaspokojenie jego roszczeń wynikłych  
z niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań określonych treścią umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty 
zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę sądową. W przypadku 
przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych, bądź posiadającej jakiekolwiek 
dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

6) Jasno określony termin, w jakim Zamawiający musi doręczyć pisemne żądanie wypłaty 
do Gwaranta lub Poręczyciela. Termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy 
oraz: 
a) czas dostarczania przesyłek pocztowych koniecznych do wysłania w celu uzyskania 

możliwości żądania wypłaty do Gwaranta (zarówno do Wykonawcy jak i Gwaranta 
lub Poręczyciela) tj. minimum 2 dni na dostarczenie każdej niezbędnej przesyłki 
pocztowej; 

b) czas niezbędny do uznania przesyłki za dostarczoną tj. 14 dni w przypadku 
podwójnego jej awizowania; 

c) 7 dniowy termin na uregulowanie należności przez Wykonawcę liczony od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty; Ponadto termin 
ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy. 

7) Jasno określony okres ważności gwarancji lub poręczenia. Okres ważności gwarancji 
lub poręczenia może jedynie określać przedział czasu, w którym wystąpienie nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powoduje 
powstanie zobowiązania Gwaranta lub Poręczyciela w stosunku do Zamawiającego  
i nie może być utożsamiany z terminem, o którym mowa w ppkt 6. Termin ważności 
gwarancji musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy. 

8) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 
wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego 
w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 
pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 
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kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 
Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

XX. 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. Zamawiający przewiduje podział zakresu zamówienia na cześć projektową – realizowaną 
bezwarunkowo, oraz cześć inwestycyjną realizowaną w całości lub części w przypadku 
pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej lub innego alternatywnego źródła. W przypadku braku przedmiotowego 
dofinansowania w oczekiwanej wysokości lub braku możliwości zwiększenia przez 
Zamawiającego wkładu własnego, Zamawiający przewiduje rozwiązanie umowy bez prawa 
do roszczeń Wykonawcy w zakresie części inwestycyjnej. 

2. Wykonawca w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przekaże 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania z uwzględnieniem 
terminów wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje następujące kary umowne: 
a. za zwłokę w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  

w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, 
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę wysokości 10% wartości umowy. 
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę wysokości 10% wartości umowy. 

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,  
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp. 
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub  
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

6. 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 przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.  
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

XXIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Biuro Zamawiającego otwarte jest w godzinach od 7.00 do 15.00. Wszelka 
korespondencja, która trafi do Zamawiającego po godzinach pracy sekretariatu zostanie 
otwarta i zarejestrowana następnego dnia roboczego i będzie traktowana jako 
korespondencja otrzymana w następnym dniu roboczym. 

3. W przypadku, gdy w toku niniejszego postępowania zaistnieje konieczność przeliczenia 
wartości wyrażonej w walucie obcej na polskiego złotego (PLN), Zamawiający wykona daną 
czynność z zastosowaniem średniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy 
Bank Polski w publikacji „Kursy średnie walut obcych – tabela A” z pierwszego dnia 
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roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
2. Formularz oferty. 
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
 


