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…………………………. 

pieczątka Zamawiającego 

 

 

 

 

                SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

       

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

            Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe 

            „Piaseczno” Spółka z o.o.  

   05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4  

NIP 123-07-87-352  

REGON 013071501  

KRS 0000087343  

Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy  w  Warszawie,   XIV Wydział  Gospodarczy. 

   tel.  (22)750 02 15 

  fax: (22)750 67 63 

  e-mail: biuro@pc-u.pl 

  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

2.1. Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego. Do niniejszego 

postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r , poz. 907 z późn. zm.) zwaną 

dalej ustawą Pzp)  Wartość szacunkowa  zamówienia wynosi   poniżej  kwot 

określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp dla zamawiającego sektorowego. 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

2.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami 

udostępniona jest w siedzibie PCU  Piaseczno Spółka z o.o.; ul Kusocińskiego 4,   05-

500 PIASECZNO i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawcę po wcześniejszym  

zamówieniu przez Internet.   

2.3. Wszelkie informacje nt. przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie    

publikował na stronie internetowej pod adresem: http://www.pc-u.pl/ 

2.4. Wykonawcy winni monitorować na bieżąco zawartość umieszczonych tam informacji, 

w celu sprawdzenia czy nie zawiera ona ewentualnych czynności dokonanych przez 

Zamawiającego związanych z przedmiotowym postępowaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pc-u.pl/
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Budowa przyłącza ciepłowniczego (sieci cieplnej preizolowanej ) w ul. 

Dworcowej w Piasecznie 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  sieci cieplnej wodnej ( przyłącza) 

wysokoparametrowej wykonanej w technologii preizolowanej: 

 

 DN100/200  o długości ok 530 m 

 DN  50/125  o długości ok 100 m 

 

 

przy  następujących założeniach : 

 

 całość prac jest realizowana w systemie „pod klucz”, co oznacza, że Wykonawca, 

posiadając stosowne upoważnienie od Zamawiającego jest zobowiązany do 

spełnienia wszelkich wymogów formalnych z tym zadaniem związanych; 

 zamawiający  posiada dokumentację projektową ; 

 wizja lokalna w terenie przed złożeniem oferty jest obowiązkowa dla 

Wykonawców 

 wszelkie formalności związane z odbiorem robót przez Powiatowy Nadzór 

Budowlany leżą po stronie Wykonawcy, 

 wszelkie formalności związane z organizacją ruchu w rejonie budowy leżą po 

stronie Wykonawcy; 

 wykonanie badań zagęszczenia gruntu, wraz z uzgodnieniem parametrów 

zagęszczenia z właścicielami terenów leży po stronie Wykonawcy 

 termin wykonania sieci na wjazdach do posesji uzgodnić z Właścicielami 

( użytkownikami działek) 

 odtworzenie terenu wraz z dokonaniem odbiorów leżą po stronie Wykonawcy; 

 przed i po wykonaniu robót ziemnych należy wykonać dokumentację 

fotograficzną terenu na którym będą prowadzone prace związane z budową i 

remontem sieci cieplnej; 

 producent rur – dowolny spełniający wymagania PN-EN253; 

 wymaganie badań współczynnika LAMBDA zgodnie z normą w ilości co 

najmniej 2 szt.  W ciągu 2013 /2014 roku we własnym udokumentowanym 

laboratorium lub akredytowanym zewnętrznym. 

 umożliwienie kontroli  przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

dostarczonego materiału w kontekście jakości i spełnienia warunków technicznych 

narzuconych przez Inwestora. 

 dopuszczalne jest dokonanie zmian w proponowanej przez Zamawiającego 

technologii, ale pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują wzrostu ceny, ani 

obniżenia parametrów eksploatacyjnych przedmiotu zamówienia 

 termin uruchomienia nowobudowanej  nie później niż 45 dni od dnia podpisania 

umowy  

 przerwa w dostawie ciepła do Odbiorców nie może być dłuższa niż 10 dni 

roboczych; 

 o terminie wyłączenia ciepła do Odbiorców Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych 

 organizacja placu budowy należy do Wykonawcy. 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń etapowych 
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W ofercie należy podać : 

 

a) cenę ryczałtową i   warunki płatności, 

b) harmonogram realizacyjny w układzie dobowym, 

c) termin realizacji, 

d) warunki gwarancji z wyszczególnieniem zakresu gwarancji na instalacje, roboty 

budowlane i roboty drogowe , 

e) listę referencyjną minimum 3 roboty  – tylko w zakresie sieci wodnych 

wysokoparametrowych o Dn50~300, w tym potwierdzenie montażu sieci z 

kompensatorami mieszkowymi na Dn 150 ~ 300, z okresu ostatnich 5 lat przed 

terminem składania ofert, 

f) przedstawią propozycję umowy realizacyjnej zawierające istotne dla stron  

postanowienia umowy przygotowane przez Zamawiającego   

g) przedłożą propozycje  umowy na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie ze 

złożoną ofertą     

 

 

3.2. Warunki konieczne  

 

Warunkami koniecznymi, które musi spełnić Wykonawca, w przypadku realizacji umowy  

są : 

 

 Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi  niezbędnymi 

uzgodnieniami i inwentaryzacją geodezyjną. 

 Przekazanie wraz z protokołem odbioru końcowego, protokołów odbioru 

( przekazania) terenów na których prace były wykonywane 

 Dokonanie zgłoszenia zakończenia robót w PINB 

 Przerwa w dostawie ciepła dla Odbiorców zasilanych z sieci, wynikająca z 

konieczności dokonania niezbędnych przełączeń nie może być dłuższa niż 3 dni 

robocze. 

 Początek przerwy w dostawach ciepła nie może wypadać w dni wolne od pracy. 

 Termin przerwy w dostawach ciepła musi być podany z 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

 Termin wykonania należy podać w dniach kalendarzowych  od dnia podpisania umowy. 

Uruchomienie sieci musi  być zakończone nie później niż 45 dni od dnia podpisania 

umowy,   

  

   

5. OKRES GWARANCJI 

 

Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 36 m-cy, na zainstalowane 

urządzenia i wykonane roboty budowlane i instalacyjne, licząc od dnia dokonania 

odbioru końcowego. 
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6. WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

6.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

                czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  

                uprawnień; 

6.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 

                potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

                zamówienia; 

6.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

                wykonanie zamówienia; 

6.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,  

6.1.5. przedłożą listę referencyjną zwierającą dane teleadresowe obiektów,  

                w których urządzenia tego typu zostały zainstalowane; przy czym  

muszą to być sieci wodne wysokoparametrowe o DN 50~300; oraz 

udokumentują poprawne wykonawstwo sieci cieplnych preizolowanych 

z zastosowaniem kompensatorów mieszkowych na Dn 150 ~300 okresu 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. 

 

6.1.6. przedłożą propozycje  umowy na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

zgodnie ze złożoną ofert. 

6.1.7. przedstawią propozycję umowy realizacyjnej zawierające istotne dla 

stron  postanowienia  umowy przygotowane przez Zamawiającego   

 

 

 

 

Spełnienie wymogów podanych w punktach 6.1.5. należy potwierdzić poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia według załącznika nr 3, 3a, 3b  oraz przedłożenie dokumentów,   

o których mowa w pkt  7.1. i 6.1.6. – 6.1.7 SIWZ.  

 

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem  

wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty ze względów formalnych).  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCÓW  

 

      Dokumenty składające się na ofertę (spięte w kolejności jak podano niżej): 

7.1.1.  zestawienie załączonych dokumentów wg załącznika nr 1; 

7.1.2. wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z 

treścią SIWZ, oraz przyjęciu ich postanowień, oświadczenie o związaniu 

ofertą  – załącznik nr 2, 

7.1.3. oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013  r. poz. 907 z późn. Zm.) – 

wg załącznika nr 3, 

7.1.4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzający stan prawny, miejsce 

rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upoważnione do 

reprezentacji Firmy; za aktualny odpis lub zaświadczenie należy rozumieć 
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dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

do składania ofert; 

7.1.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 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 do składania ofert; 

7.1.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w  art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu do składania ofert. 

7.1.7. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „ za zgodność 

z oryginałem” przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające 

umocowania prawne do reprezentowania firmy).  

7.2. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczonego przez    

Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak 

jego brak.  

 

 

8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: 

 

 Termin realizacji    – 10% 

 Warunki gwarancji  – 15% 

 Cena     – 75% 

 

Ocena ofert będzie dokonywana w dwóch etapach,  

I etap: Ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.  

Oferty nie spełniające wymagań w SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia 

podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez 

dalszego rozpatrywania a Wykonawca zostanie wykluczony.  

II etap: Ocena według kryteriów określonych poniżej.  

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 Cena – 75 % waga kryterium 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według 

następujących zasad: W zakresie kryterium oferta może uzyskać 75 punktów. Ocena 

punktowa dokonana zostanie wg wzoru: Cena (koszt) – waga kryterium 75%.W trakcie 

oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty: dla kryterium cena, 
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według wzoru: C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt., gdzie Cmin oznacza najniższą cenę 

zaoferowaną w postępowaniu, a Coferta cenę badanej oferty. 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

 Termin realizacji – 10% waga kryterium 

Dzień w podany w dniach kalendarzowych nie więcej niż 45 dni od dnia podpisania 

umowy.  

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według 

następujących zasad: W zakresie kryterium oferta może uzyskać 10 punktów. Ocena 

punktowa dokonana zostanie wg wzoru: Termin – waga kryterium 10%.W trakcie 

oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty: dla kryterium termin 

według wzoru: T=(Tmin / Toferta) * 10 pkt., gdzie Tmin oznacza najkrótszy zaoferowany 

termin w dniach kalendarzowych zaoferowany w postępowaniu, a Toferta termin badanej 

oferty. 

 Warunki gwarancji – 15% waga kryterium 

 Pod kryterium  to – 5 % waga kryterium gwarancja na technologię  roboty instalacyjne 

nie mniej niż 5 lat ( 60 miesięcy) 

 Pod kryterium  to  - 5 %  na roboty drogowe i odtworzenie  nawierzchni nie mniej niż 

3 lata ( 36 miesięcy)  

 Pod kryterium to 5 % waga kryterium  na roboty budowlane nie mniej niż 3 lata ( 36 

miesięcy) 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według 

następujących zasad: W zakresie kryterium oferta może uzyskać  maksymalnie 15 

punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie wg wzoru: gwarancja  – waga kryterium 

5%.W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty: dla 

kryterium termin według wzoru: T=(Toferta / Tmin) * 5 pkt., gdzie Tmin oznacza 

najdłuższy  zaoferowany okres gwarancji w miesiącach    zaoferowany w postępowaniu, 

a Toferta gwarancja  badanej oferty. Każda  gwarancja jako pod kryterium będzie 

przeliczona według podanych podkryteriów  a punkty zsumowane do kryterium 

warunki gwarancji  

 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 

określone w SIWZ  i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria 

podane w niniejszym punkcie Specyfikacji.  

 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 
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10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający  

         i Wykonawcy przekazują  pocztą elektroniczną. 

10.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje 

         pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza   

         fakt ich otrzymania. 

10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji  

         istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną. 

10.4. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres  

          biuro@pc-u.pl 

 

 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Piotr GOŁĄB   Tel.. (22) 750 02 15 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

W przedmiotowym postępowaniu  wysokość wadium jest określona na kwotę : 

15 000 PLN   

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 15 000,00 PLN (słownie: 

piętnaście     tysięcy   00/100 złotych), 

Wadium może być wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w  rt. 

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007r ) Złożone poręczenie lub 

gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie, że Wykonawca traci wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie, odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie 

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy . Złożenie 

wadium w innej formie niż pieniądz musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. 

Wadium może być wniesione także w pieniądzu. W przypadku wnoszenia wadium 

w pieniądzu wykonawca dokonuje wpłaty stosownej kwoty przelewem na rachunek 

zamawiającego w Banku  Banku Pekao S.A.    nr konta  29 1240 6351 1111 0000 4809 

5712   

Wpłata musi wpłynąć na rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

Nie ma możliwości wniesienia wadium w pieniądzu do kasy  PCU.  

 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest 

wymagane.   

 Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 

mailto:biuro@pc-u.pl
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10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według 

wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

 pieniądzu;  

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  wart. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej oraz ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, a także przez 

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa  

lub jednostkę samorządu terytorialnego. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed 

podpisaniem umowy.  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie   polisy OC na czas budowy na 

kwotę łączną co najmniej  1 mln zł.  

Warunkiem zawarcia umowy jest  przedstawienie:  

Aktualnego  uprawnienia osoby sprawującej funkcję Kierownika Budowy – 

uprawnienia budowlane 

Aktualnych  uprawnień spawaczy 

 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 

            Wymagania i zalecenia ogólne. 

 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 

            Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  

Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną 

czytelność jej treści. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy 

złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i 

dokładnym adresem Wykonawcy. 

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:    

                        Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Spółka z o.o. , 

                        ul. Kusocińskiego 4, 00-500 Piaseczno. 
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w 

obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 
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Zaleca się, aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane. 

Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

 

 

 

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat  , nie 

         później niż do dnia 2 września 2014r., do godziny 14:15 

15.2.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2 września 2014 r.    

          o godz. 14:30. 

15.3.  W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone  

pod względem spełnienia wymagań zawartych w SIWZ. 

 

16. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ  

 

16.1.   Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  

           SIWZ. 

16.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie  

          internetowej http://www.pc-u.pl/ 

16.3. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej 

         Zamawiającego, a chcieliby otrzymać informacje o których mowa powyżej,  

         zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, w sposób  

         o którym mowa w  Specyfikacji.  

 

 

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 

17.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji 

zamawiającego drogą pisemną, faksem lub drogą elektroniczną.  

17.2 Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zwarcia umowy na 

warunkach określonych w ofercie.  

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w 

terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych  od dnia przekazania zawiadomienia o 

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

Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie   polisy OC na czas budowy na 

kwotę łączną co najmniej  1 mln zł.  

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”.  

W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w 

Regulaminie udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo – Usługowe 

Piaseczno Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu 

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo Usługowego Piaseczno Spółka z o.o. w Piasecznie Nr 

5/12/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.  

http://www.pc-u.pl/
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Piaseczno, dnia …………………….               …………………………………. 

 

 

        ………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 
 

 

…………………………                                         …………………..     , dnia ……………… 

     pieczęć Wykonawcy      

 

                                                         OFERTA 
 

         Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p.n. 

         ……………………………………………………………………………………….. 

         .……………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………….. 

 

Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem – zgodnie z warunkami  

            określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.    Oferowana  cena ryczałtowa całego przedmiotu zamówienia  

wynosi: ………………………… złotych brutto ( słownie złotych:  

……………………………………………………………………………………….. 

w tym podatek VAT w wysokości ……… %, , 

 

- w tym oferowana  cena ryczałtowa  wykonania przyłącza i sieci w ul. Dworcowej do 

strażnicy  OSP  wynosi: ………………………… złotych brutto ( słownie złotych:  

……………………………………………………………………………………….. 

w tym podatek VAT w wysokości ……… %,  

 

  

2. Termin realizacji zamówienia: …...... dni kalendarzowych  od dnia  podpisania umowy. 

3. Warunki płatności ……………………………………………… 

4. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu  

 

         terminu składania ofert.  

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje 

konieczne do przygotowania oferty. Oświadczamy , że oferowane wykonanie zadania  
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spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 

 

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

7. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji : 

 

 

Na roboty instalacyjne na okres ………….   miesięcy. 

Na roboty budowlane na okres  …………… miesięcy 

Na roboty drogowe i odtworzenie terenu na okres …… miesięcy  

 

8. Osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: ………………………………….. 

                                                                                               ………………………………….. 

9. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia. 

 

10. Posiadamy :   fax o numerze: …………………………………………. 

                      Telefon stacjonarny o numerze: ………………………….  

                        Telefon komórkowy o numerze: ………………………… 

                        e-mail: ………………………………………………….. 

 

 

       ………………………………………….. 

                                                                                           ( podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

         OŚWIADCZENIE 
 

 

Dotyczy zamówienia: …………………………………………………………………………. 

                                   …………………………………………………………………………. 

                                   …………………………………………………………………………. 

                                   …………………………………………………………………………. 

 

 

Nazwa i adres firmy:  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

NIP     ………………………………………………………………………………………….. 

 

REGON ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , oświadczam niniejszym, że 

spełniam warunki: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

. 

 

 

 

 

        …………………………., dnia …………………                  ………………………. 

                                                    (podpis Wykonawcy)     
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Załącznik Nr 3a 

 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia 

    

 

Nazwa i adres wykonawcy: 

 

…..................................................................................................................................... 

 

Przystępując do przetargu  

…........................................................................................................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………

……. 

 oświadczam, że nie zachodzą przesłanki będące podstawą do wykluczenia z 

postępowania i świadomy jestem, że z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wyklucza się: 

1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 

obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 

zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

          podpisano 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

          podpisano 
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w Art. 9 lub Art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku;  

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w Art. 9 lub Art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

….................................................................................................................... 

 (miejsce i data złożenia oświadczenia) 

      …..................................................... 

        (podpis i pieczątka imienna) 
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Załącznik nr 3b 
 

 

………………………………………. 

            (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
i
. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

 

 

 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów  

(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. Zm.) 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

 

….................................... 
           (miejscowość, data)         

 

 

…............................................................... 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych  

do występowania  w imieniu Wykonawcy)   

  

2. informujemy, że nie należymy grupy kapitałowej   

 

….................................... 
           (miejscowość, data)         

 

 

…............................................................... 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych  

do występowania  w imieniu Wykonawcy)   
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                                                                                                   Załącznik nr 1 

 

 

               ZESTAWIENIE  ZAŁĄCZONYCH  DOKUMENTÓW 

 

 

 

L.p. 

 

                                           Nazwa  dokumentu 

 

Nr strony 

  

1. 

 

 

Zestawienie załączonych dokumentów – załącznik nr 1 

 

…............... 

  

2. 

 

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 

 

………… 

  

3. 

 

Oświadczenie   -  załącznik nr 3, 3a, 3b 

 

…………. 

  

4. 

 

 

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  

 

…………. 

 

5. 

 

Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

 

 …………. 

 

 

6. 

 

 

 

Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

………… 

 

7 

 

 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  

 

 

………….. 

 

8. Lista referencyjna – dotyczy tylko sieci  wodnych wysokoparametrowych  ………… 

9. 

 

Propozycja umowy realizacyjnej. 

 

…………. 

10. Propozycja umowy na serwis pogwarancyjny ………….. 

11 Harmonogram realizacyjny   

 

……………dnia ……………..                            ……………………………………………. 

   Podpisy i pieczątki osób uprawnionych  

   do występowania w imieniu Wykonawcy 

                                        

 

 

 

   

                                                 
 


