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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane polegające na: 

 

"Budowa oraz uruchomienie instalacji kogeneracji o mocy elektrycznej 1,2MW" 

 

Zamówienie współfinansowanie przez Unie Europejską w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-

K03/17 dla Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” Poddziałania 1.6.1 „Źródła 

wysokosprawnej kogeneracji”. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                

Zatwierdził: _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

  

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 

al. Unii Lubelskiej 4 

94-208 Łódź 

NIP: 727-26-16-658 

REGON: 473230469 

tel.: +48 (42) 683-44-74, 

fax: +48 (42) 683-44-78, 

e-mail: przetargi@aquapark.lodz.pl 

http://www.aquapark.lodz.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.). 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

2. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. – dalej: ustawa PZP).  

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

"Budowa oraz uruchomienie instalacji kogeneracji o mocy elektrycznej 1,2MW", realizowanego w ramach 
konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17 dla Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło 
użytkowe” Poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”. 

 

Zakres zamówienia obejmuje budowę systemu kogeneracji którego celem jest produkcja energii elektrycznej, 
cieplnej dla Aqua Park Fala. Zakres przewiduje wykonanie instalacji systemu kogeneracyjnego o łącznej mocy 
elektrycznej 1,2MWe i mocy cieplnej 1,3MWe wraz z budynkiem technologicznym oraz z robotami i obiektami 
towarzyszącymi w trybie „pod-klucz”.  
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Wykonanie projektu Budowlanego do pozwolenia na budowę dla zadania „Budowa oraz uruchomienie 

instalacji kogeneracji o mocy elektrycznej 1,2MW wykonanie projektów wykonawczych branżowych 
(m.in. budowlanego, zagospodarowania i dojazdów, oraz innych dokumentacji niezbędnych do realizacji 
zadania wg zakresu zawartego w załączniku nr.1 w systemie tzw. „pod klucz”). 
  

2. Uzyskanie pozwolenia na budowę wynikających z ustawy Prawo budowlane w oparciu o wykonane projekty. 
 

http://www.aquapark.lodz.pl/


                                            

  

3. Wykonanie dokumentacji elektrycznej w oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci w zakresie: 
włączenia Agregatu do sieci ZE, układu telemechaniki, układu pomiaru energii brutto. Wykonawca uzgodni 
dokumentację elektryczną w zakładzie energetycznym oraz z Zamawiającym. 
 

4. Budowa budynku kogeneracji zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz instalacjami   
wewnętrznymi systemu kogeneracyjnego mi.: gaz, wentylacja, energia elektryczna, ciepło, spaliny itp. Opis 
zakresu wykonania instalacji zawarto w specyfikacjach technicznych. 
 

5. Wszystkie inwestycje towarzyszące, w tym zagospodarowanie terenu budowy, roboty zabezpieczające. 
 

6. Wykonanie przyłączy sanitarnych zewnętrznych. 
 

7. Dostawa i montaż systemu kogeneracyjnego o łącznej mocy elektrycznej  1200 kW i łącznej mocy cieplnej 
min. 1300 kW  w oparciu o dwa Agregatu kogeneracyjne (każdy o mocy elektrycznej 600KWe) zasilanym  
gazem ziemnym. 

 
8. Wykonanie Instalacji technologicznej i elektrycznej dla każdego Agregatu kogeneracyjnego, zabudowanego 

budynku kogeneracji. 
 

9. Wykonanie instalacji technologicznej magazynu ciepła. 
 

10. Wykonanie zewnętrznego układu sterowania i monitoringu SCADA dla całości układu kogeneracyjnego, 
 

11. Dostawa oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej 
 

12. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA wyprowadzenie mocy do rozdzielni SN AQUAPARKU FALA, w 
tym dostawa transformatora 1,6MVA, rozdzielni SN, NN. 
 

13. Dostawa i montaż pozostałych urządzeń wg projektu budowlanego i specyfikacji technicznej oraz wykonanie 
odpowiednich instalacji, 
 

14. Rozruch mechaniczny, elektryczny i technologiczny kompletnej instalacji do uzyskania zakładanego efektu 
technologicznego. 
 

15. Wykonanie dokumentacji w zakresie instrukcji obsługi i eksploatacji. 
 

16. Przekazanie do eksploatacji. 
 

17. Przeprowadzenie odbiorów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń  
i pozwolenia na użytkowanie. 

 
18. Wykonywanie w okresie gwarancji przeglądów gwarancyjnych. 

 
19. Serwis eksploatacyjny - Wykonawca wykonywać będzie serwis eksploatacyjny zainstalowanych silników 

kogeneracyjnych przez czasookres równy 24 000 motogodzin lub 36 miesięcy dla każdego z silników. 
Wykonywany serwis eksploatacyjny musi zawierać wszystkie wymiany/dostawy oraz elementy określone  
w harmonogramie przeglądów serwisowych określone przez producenta agregatu kogeneracyjnego. 

 
20. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do URE o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii w jednostce 

kogeneracji. 
 

 



                                            

  

Zrealizowana inwestycja ma spełniać wymagania określone w obowiązujących na dzień odbioru przepisach 

prawnych. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz załącznikach 

do OPZ umieszczonych na serwerze FTP pod adresem ftp://1587.tld.v.pl  
Loginy i hasła będą przekazywane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym wykonawcom na ich 
prośbę, którą należy kierować na adres przetargi@aquapark.lodz.pl 
 

3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ, w szczególności opisie przedmiotu 

zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, 

które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza 

metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 

wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe  

i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub 

nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 

produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, 

materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, 

materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym przez Zamawiającego. Dodatkowo 

Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą 

stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych  

w SIWZ za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, 

będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.  

 

5.   Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:  

 
Główny przedmiot zamówienia: 

45 25 10 00-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 

Usługi i roboty: 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 – Badanie gruntu 

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45251250-8 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 

45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

mailto:przetargi@aquapark.lodz.pl


                                            

  

45262000-1 – Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

31100000-7 – Elektryczne silniki, generatory i transformatory 

42111000-0 – Silniki 

45351000-2 – Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45231221-0 – Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 

45231223-4 – Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu 

 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 

Łódź; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Aqua Park Łódź Sp. z o.o jest: Krzysztof Świątczak; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oraz uruchomienie instalacji 

kogeneracji o mocy elektrycznej 1,2MW”, ZP.Rb.7.2019, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

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

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

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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



                                            

  

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

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

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

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2020 roku, z zastrzeżeniem, 

że: 

 

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla wszystkich branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

- w terminie 120 dni od dnia podpisania niniejsze umowy. 

2. Wykonanie robót budowlanych i opracowanie Dokumentacji Powykonawczej - w terminie do dnia 31 

marca 2020 roku. 

 

 

V. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 

 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

roboty ogólnobudowlane i elektryczne – przez okres realizacji tych czynności. 

2. 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. 

3. 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 punkcie 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 



                                            

  

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

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 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, 

nr PESEL pracowników). 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 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 punkcie 1 czynności.  

5. 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. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby do faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

załączał oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu podanego w punkcie 1 zawierającego wykaz 

osób świadczących roboty w okresie objętym daną fakturą zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

         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, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

 

 

VI. INFORMACJA ZWIĄZANE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 29 UST. 4. 

 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP 



                                            

  

 

VII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści 

oferty, która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz  

z wykazem zakresu zadań zlecanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy) 

takiego podwykonawcy (podwykonawców), o ile są znane na tym etapie postępowania. W przypadku 

niezłożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza 

wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie. 

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

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

 

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5  pkt 1, 2  

       i 4 – 8 ustawy Pzp. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału  

w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do 

sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi 

lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. 

 

Uwaga: 

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane 

w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez 

Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 

przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 

 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej 

 



                                            

  

c).1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie): 

 

 

1) zrealizował jako lider konsorcjum lub Generalny Wykonawca w sposób należyty, zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie na roboty 

budowlane w zakresie zaprojektowania i wykonania wolnostojącego budynku i zabudowy systemu 

kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o łącznej o mocy elektrycznej min. 1,2MWe wraz z 

wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami technologicznymi i instalacjami elektrycznymi wraz z 

transformatorem wartości robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 złotych; 

2) zrealizował w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co 

najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie kompletnego układu kogeneracji  

o łącznej o mocy elektrycznej min. 1,2MWe, w skład której wchodzą dwa agregaty 

kogeneracyjne każdy o mocy elektrycznej min. 400KWe wraz z instalacja magazynu ciepła 

technologicznego.  

 

c).2 Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje: 

 

 

1) projektantem – posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie wyrażające się wykonywaniem projektów w okresie 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, dotyczących min. dwóch inwestycji, w tym 

przynajmniej jednej dotyczącej instalacji przemysłowych; 

 

2) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będący aktualnym członkiem 

właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającym aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie 

zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości takich robót nie 

mniejszej niż 2.500.000,00 PLN; 

 

3) kierownik robót w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej elektrycznych i elektroenergetycznych, będący aktualnym członkiem właściwej izby 

samorządu zawodowego i posiadającym aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 
Osoby proponowane na wskazane powyżej stanowiska powinny dodatkowo posiadać wykształcenie wyższe, 

biegłą znajomość języka polskiego lub też Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie na własny koszt 

tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym,  

a personelem Wykonawcy. 

Jeśli wskazana osoba w tym samym czasie pełniła funkcję w ramach różnych inwestycji lub w ramach jednej 

inwestycji pełniła kilka funkcji, okres w którym w tym samym czasie pełniła funkcje w ramach różnych inwestycji 

lub różne funkcje w ramach jednej inwestycji nie będzie sumowany. 



                                            

  

 

• Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. 
poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym 
zamówieniem; 

• W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 

• Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do 
określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane 
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej 
„ustawa o uznawaniu kwalifikacji. 

 

 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien jest udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp i 24 ust. 5 pkt 1 

,2 4-8 ustawy Pzp. 

3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 



                                            

  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków, o 

których mowa w rozdz. VIII.1.2) będzie oceniane łącznie – Zamawiający nie określa szczególnego, 

obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 24 UST.5. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału  

w postępowaniu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4-8  

ustawy PZP. Na podstawie: 

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

- Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. 

zm.); 

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 

24 ust. 5 pkt 5 PZP; 

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 



                                            

  

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. 

7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU. 

 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 

 

A. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego 

Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 

a. wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 

b. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je 

wykazuje.  

c. w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, 

winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby.  

d. oświadczenie winno być złożone w oryginale. 

e. oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

f. zamawiający nie wymaga zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2 

tj. w zakresie podwykonawców. 

 

 

B. (Jeżeli dotyczy). Zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy (w 

oryginale) – Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich 

zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o jakich mowa w 

rozdziale X 1.A. SIWZ. 

 

C. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
D. Dowód wniesienia wadium. 

 



                                            

  

E. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy 

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną 

spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące 

wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, 

że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. 

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej. 

 
F. Aktualny Harmonogram Wszystkich Przeglądów i Remontów Pośrednich oferowanego Agregatu 

Kogeneracyjnych zgodnie z DTR Producenta wraz z kosztami eksploatacji i serwisu (tj.  

z wyszczególnieniem dla części, robocizny i kosztów oleju) (w tym remontu kapitalnego) w okresie 10 lat od 

dnia odbioru końcowego (tj. do 80.000mg pracy Agregatu). 

 
G. Projekt koncepcyjny instalacji wraz z opisem wyposażenia i działania. 

UWAGA: Dokument, o których mowa w pkt F nie podlega uzupełnieniu. Jego brak skutkował będzie 

odrzuceniem oferty. 

 

2.    DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 

 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty;  

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,  

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 



                                            

  

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu. 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;  

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP 

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert;  

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty 

potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki 

wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); 

9) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 

pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); 

10) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie 

na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);  

11) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 



                                            

  

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); 

12) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 

1785 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); 

13) karta katalogowa oferowanego Agregatu kogeneracyjnego oraz prądnicy – na potwierdzenie, że 

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 

3.  DOKUMENTY SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: 

oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia załącznik nr 5 do 

SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1) Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy). 

2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne 

oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia 

konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

3) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

 

4.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie 

muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocn ictwo musi być złożone w formie oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania.  

           W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ustawy; 

b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

UWAGA: 

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. 

Esaprojekt Zamawiający zwraca uwagę, iż: 

• Art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania dokumentów, zmianę 

zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania warunku 

samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty 

wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich. 



                                            

  

• Nie jest dopuszczalne, ażeby wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie 

składania ofert w postępowaniu, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się  

w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. 

 

4.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

PODWYKONAWCY.  

 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.  

 

5.     INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW. 

 

1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 

7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

Wykonawca wskaże Zamawiającemu, w której procedurze dostarczył te dokumenty. 

3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może 

złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat 

wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w 

miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26.07.2016r. 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH 

OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY 

UŻYCIU ŚRDOKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

PRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą elektroniczną, za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XIII niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla 

których dopuszczalna jest forma pisemna. 

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

określonym w SIWZ (ZP.Rb.7.2019). 



                                            

  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 

być składane na adres: Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@aquapark.lodz.pl, a faksem na nr 48 (42) 683-

44-78. 

5. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, 

że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

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

ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  

w pkt. 7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  

w pkt. 7. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

12. Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach j. w. upoważniony jest: Cezary Rodak – Dyrektor Działu 

Technicznego i Realizacji Inwestycji. 

 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych. 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

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

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielonych 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 

2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku 

____________________ nr rachunku: ___________________ z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie 



                                            

  

oferty w postępowaniu nr (ZP.Rb.7.2019), Budowa oraz uruchomienie instalacji kogeneracji o mocy 

elektrycznej 1,2MW”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 

zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach 

udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz 

art. 46 ust. 5 PZP.  

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w 

oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr ___). Wadium musi 

zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, 

który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym 

terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 

7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie 

przedmiotu zamówienia 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych 

w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych  

z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do 

ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). 

 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

 



                                            

  

4. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej. Oferta powinna być 

napisana w języku polskim, na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione. Upoważnienie do podpisania oferty powinno 

wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli  ofertę podpisuje inna osoba, to należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczone przez 

notariusza).   

 

8. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być 

podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób to dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby. 

 

9. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U.2016 poz. 1126), zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 

października 2018 r.(Dz.U.2018 poz. 1993)  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

 
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

 
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

 

12. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

 

13. Dokumenty składane wraz z ofertą jak i na żądanie Zamawiającego w językach obcych mają być złożone  

z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie może zostać złożone zarówno w formie oryginału jak i kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.  

 

14. Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

16. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 



                                            

  

1503 ze zm., Wykonawca którego to dotyczy winien umieścić je jako ostatnie stronice swojej oferty oraz 

poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania  odpowiednich  oznaczonych  numerycznie  stron lub 

złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, 

które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

 

17. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach 

zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego  

i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie AquaPark Łódź Sp. z o.o., al. Unii, Lubelskiej 4, 94-208 Łódź. 

 

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 07.06.2019 r. do godz. 11:00. 

 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

 

 

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa oraz uruchomienie instalacji kogeneracji  

o mocy elektrycznej 1,2MW" 

nr sprawy: ZP.Rb.7.2019 

Ilość stron _______ Nie otwierać przed dniem 07.06.2019 r. 

 



                                            

  

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego – Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii, Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, w sali konferencyjnej  

w dniu 07.06.2019r. o godz. 11:30. 

 

5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, Zamawiający zwraca ofertę po 

upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień  

i godzina doręczenia.   

 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż w sekretariacie 

Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy 

oferta. 

 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) Kwoty, jaka 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. 

 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

2. W celu właściwego skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zadania, ponieważ 

roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

cenotwórczych niezbędnych do wykonania umowy nie będą uwzględnione. Zaleca się przed ustaleniem 

ceny ofertowej do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz otoczenia 

w celu oceny, miejscowych uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ 

na cenę oferty. 

3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, który jest określony w art. 632 Kodeksu Cywilnego. W umowie 

za wykonanie przedmiotu zamówienia również przewidziana jest zasada wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

4. Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad 

zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół. Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych 

polskich. 

 

5. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna 

do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT. 

 

6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono 

ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 



                                            

  

towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek 

od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy. 

 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW 

 

1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów: 

ZADANIE NR 1: 

 

   

Lp. 

 

Kryterium 

 

Ranga 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta za 

dane 

kryterium 

1. Cena 70 % 70 pkt 

2. Doświadczenie   10 % 10 pkt 

 3.  

Koszty (Cena brutto) eksploatacji i serwisu (w tym remontu 

kapitalnego) w okresie 10 lat od dnia odbioru końcowego (tj. do 

80.000mg pracy Agregatu). 

20 % 20 pkt 

 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów: 

  

a) W zakresie kryterium cena (C) ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie zgodnie z następującą 

formułą:   

 

C =  (najniższa oferowana cena / cena oferty badanej) x 70 pkt. 

      

  Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „CENA” wynosi 70 pkt. 

 

b)   w zakresie kryterium Doświadczenie (D) ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie w oparciu  

o liczbę wykonanych przez Wykonawcę układów kogeneracyjnych w ostatnich 5 latach o łącznej  

o mocy elektrycznej min. 1,2MWe. 

• jedna robota – 0 punktów – wymagane SIWZ 

• dwie do dziesięciu – 5 pkt 

• powyżej dziesięciu – 10 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów w kryterium „DOŚWIADCZENIE" wynosi 10,00 pkt. 
 



                                            

  

 

c) W zakresie kryterium Koszty (cena brutto) eksploatacji i serwisu w okresie 10 lat (tj. do 80.000mg 

pracy jednego Agregatu od dnia odbioru końcowego) (K) ocena punktowa ocena punktowa każdej 

oferty dokonana zostanie. 

 

K = (najniższa oferowany koszt / koszt oferty badanej) x 20 pkt. 

 

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Koszty eksploatacji i serwisu " wynosi 20,00 pkt. 

 
 

Ocena końcowa oferty: 

OK = C + D + K 

Gdzie: 

OK – ocena końcowa oferty,  

  C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena, 

D – ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenie, 

K – ilość punktów przyznanych w kryterium koszty eksploatacji i serwisu. 

 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 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. 

 

3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość 

punktów. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCICH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej. 

2. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do 

oferty. 

4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, 

wykonawca złoży:  

a) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, 



                                            

  

c) polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  

z przedmiotem zamówienia na kwotę: 4.500.000,00 złotych, 

d) ubezpieczenie CAR/EAR w ramach ochrony realizowanych kontraktów przez Wykonawcę na kwotę 

nie mniejszą niż 4.500.000,00 złotych, 

e) kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego osób, które będą pełnić funkcję: 

• kierownika budowy, 

• kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, 

• projektanta. 

f) wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy wg wzoru załączonego do SIWZ,  

g) umowę spółki cywilnej, jeśli dotyczy (w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do 

oferty). 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania  

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

nie później niż w dniu podpisania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub kilku z następujących form: 

a) pieniądzu; 

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

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

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

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego:  

48 1050 1461 1000 0022 7705 4371. 

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający oświadcza, że zabezpieczenie jest 

przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający oświadcza, że zwrot 

zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, 

nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium 

Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum 

elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib. 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

c) kwotę gwarancji; 

d) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 

e) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”;  

7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z 

obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 



                                            

  

a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie; 

b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 

c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; 

d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie  

o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować Zamawiającemu realizację 

ustawowych uprawnień opisanych w art. 150 ust. 7 – 10 ustawy Pzp i zawierać zobowiązanie do „wypłaty 

kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia na kolejne okresy 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy 

okres na jaki winno zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”. 

9. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do 

zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu 

wspólnego muszą być wymienieni).  

10. Zabezpieczenie może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne  

z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia zabezpieczenia. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 

12. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

13. Zamawiający informuje, iż zwrot zabezpieczenia nastąpi: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru Końcowego. 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady dla przedmiotu umowy 

14. Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15. dzień od dnia, w którym zgodnie z umową wygasa 

rękojmia za wady. Czas ten (tj. 15 dni) nie wlicza się do okresu obowiązywania rękojmi, w którym mogą być 

ujawnione usterki lub wady. 

15. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres lub wnosi zabezpieczenie w innej formie na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

  

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

ALBO WZÓR UMOWY 

 

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. 

 



                                            

  

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji  bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu 

c) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

d) odrzucenia oferty odwołującego 

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

3. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów Ustawy i są szczegółowe zasady ich wnoszenia uregulowane w dziale VI Ustawy PZP 

 

XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

1. zamówień uzupełniających, 

2. udzielania zamówień w ramach prawa opcji 

3. zawarcia umowy ramowej, 

4. składania ofert wariantowych, 

5. rozliczania w walutach obcych, 

6. aukcji elektronicznej, 

7. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

8. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ. 

 

 

1. OPZ wraz z załącznikami: 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące warunków 

udziału w postępowaniu  

4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania 

5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór) 

6. Wykaz robót budowlanych i osób 

7. Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp 

oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 Pzp; 

8. Wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy 

9. Wzór umowy 


