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            Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. w  Złocieńcu 

ul.  Al.  Piastów  2 

78 – 520 Złocieniec 

 

 
Ogłasza przetarg na realizację zamówienia sektorowego o wartości zamówienia 

nie przekraczającej równowartości 5.382.000 euro na roboty budowlane : 

„ Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x 139,7 / 225, o długości 

 244,3 mb. dla Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o.   w Złocieńcu” 

Przetarg przeprowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo 

zamówień publicznych” i  organizowany jest na warunkach określonych 

poniżej: 

1. Szczegółowe zasady przystąpienia i udziału reguluje Regulamin  

           Postępowania Przetargowego      

2. Termin realizacji: 01.06.2022r do 31.08.2022r. 

3. Udostępnienie R.P.P.- nieodpłatnie na stronie : www.zczlocieniec.pl 

4. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul.  

               Al. Piastów 2, 78 – 520 Złocieniec w dziale technicznym, w 

               nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2022r. godz. 10 00 

5. Ustala się wadium w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy zł ) 

6. Termin wniesienia wadium do 11.03.2022r. do godz. 1000 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 11.03.2022r. o godz. 1015 

8. Do udzielania informacji i wyjaśnień uprawnieni są:                                                      

               - Andrzej Paliński – Prezes Zarządu 

               - Waldemar Dobroń – Kierownik Ciepłowni 

               Tel. 94 36 72 272 w godz. 800 do 1200 

9. Jeżeli przetarg zostanie unieważniony bez wybrania którejkolwiek z  

     ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji 

     z poszczególnymi Oferentami. 

 

 

 

 
 

http://www.zczlocieniec.pl/
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Regulamin  Postępowania  

Przetargowego 

 
 Zadanie -Wykonanie sieci c.o. niskoparametrowej 2 x 139,7 / 225 łączącej  

sieć c.o. w ul. Piłsudskiego z węzłem cieplnym  zlokalizowanym w budynku 

przy ul. Krętej 19, o dł. 244,3 mb. zgodnie z dokumentacją techniczną : 

                

Zadanie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do:  

31 sierpnia 2022 roku . 

                       

 

Rozdział  I 
Informacje  wstępne. 

 

1.1.   Zamawiający : 

         Zamawiającym  jest Zakład Ciepłownictwa  Sp. z o.o.  ul.  Al. Piastów 2 

78.520 Złocieniec. 

Tel:  0-94     36 72272  

                              36 72707 

         Godziny  pracy :  od  07:00  do  15:00. 

 

1.2.   Tryb  postępowania 

         Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  prowadzone  jest  w   

         trybie  przetargu  nieograniczonego. 

 

1.3.   Informacje  uzupełniające: 

a) Wszelkie  informacje  przedstawione  w  Regulaminie  Postępowania 

Przetargowego,  przeznaczone  są  wyłącznie  w  celu  przygotowania  

oferty  i  w  żadnym  wypadku  nie  powinny  być  wykorzystywane  w  

inny  sposób,  ani  udostępniane  osobom  nie  uczestniczącym  w  

postępowaniu.  

b) Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  może  zostać  unieważnione   

Jedynie  w  przypadkach  gdy: 

            -   jeśli  wpłyną  mniej  niż  dwie  ważne  oferty  nie  podlegające  

                odrzuceniu. 

            -   cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższy  kwotę,  którą   

                zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie zamówienia, 

            -   postępowanie  jest  dotknięte  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie   

                ważnej  umowy. 
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        O  unieważnieniu  przetargu  Zamawiający  zawiadamia  wszystkich   

        Oferentów,  uczestników  postępowania. 

 

            -  Jeżeli  przetarg  zostanie  unieważniony  z  w/w.  powodów   

               Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozpoczęcia  negocjacji  z   

               poszczególnymi  Wykonawcami. 

 

             Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez poda- 

              nia przyczyn. 

              Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wy- 

              boru którejkolwiek ofert. 

              Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu. 

 

 

     c)   Zamawiający  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zastrzega   

           sobie  prawo  zmiany  lub  uzupełnienia  treści  R.P.P.  Zmiana  może   

           mieć  miejsce  w  każdym  czasie,  przed  upływem  terminu  składania   

           ofert.  W  przypadku  wprowadzenia  takiej  zmiany,  informacja  o  tym  

           zostanie  niezwłocznie  przekazana  wszystkim  Wykonawcom  i  będzie   

           dla  nich  wiążąca. 

 

 

Rozdział  II 

 
Opis  przedmiotu  zamówienia. 

 
2.1.   Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane. 

2.2.   Przedmiot  zamówienia  jest  objęty należną  stawką podatku VAT. 

2.3.   Przedmiotem  zamówienia  jest: Wykonanie sieci c.o. 

         niskoparametrowej  2 x 139,7 / 225 łączącej  sieć c.o. w ul. Piłsudskiego  

         z węzłem cieplnym zlokalizowanym w budynku przy ul. Krętej 19, 

2.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której proponuje się inne mate- 

riały  preizolowane niż przedstawione w dokumentacji projektowej a w  

szczególności rury preizolowane innych producentów pod warunkiem, 

że spełniają obowiązujące normy 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych preizolowanych 

typu Twin ( dwie rury w jednym płaszczu ) 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur preizolowanych z barierą 

antydyfuzyjną. 
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2.5. Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych. 

2.6.   Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,   

          zmienić  lub  wycofać  ofertę. 

 

         Ofertę  złożoną  po  terminie  zwraca  się  bez  otwierania. 

 

Rozdział  III 
 

 

Termin  realizacji  zamówienia. 
 

3.1.   Wymagany  termin  realizacji  zamówienia: 

          od  01.06.2022r. do  dnia  31.08. 2022 r. 

 

Rozdział  IV 
 

Wymagania  stawiane  oferentowi. 

 
4.1.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dokona oraz poniesie 

   wszelkie opłaty związane z następującymi czynnościami : 

 - tyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza ( kompletna obsługa 

 - geodezyjna ) 

 - zajęcie terenu i pasa drogowego. 

 - przebudowa infrastruktury kolidującej z przebiegiem sieci. 

 - wykonanie wszelkich prób i sprawdzeń oraz przedstawienie dokumentacji w 

 - tym zakresie w szczególności : 

   a. badanie połączeń spawanych. 

   b. badanie połączeń mufowych. 

   c. badanie instalacji alarmowej. 

   d. badanie zagęszczenia gruntu. 

4.2. Materiały technologiczne, materiały budowlane, sprzęt budowlany, 

       transport, energię elektryczną i wodę zabezpiecza Wykonawca. 

4.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  

    następujące warunki : 

     - Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymo-     

       gami ustawowymi i prowadzi działalność zgodną z zakresem przedmiotu  

       zamówienia. 

     - W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia : zrealizował w okresie osta- 

        tnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie 

        zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
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        okresie, jako Wykonawca 3 roboty budowlane porównywalne rodzajowo 

        z niniejszym zamówieniem polegające na budowie sieci ciepłowniczej pre- 

        izolowanej o wartości łącznej nie mniejszej niż 1.500.000 zł netto. 

      - W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej : Sumaryczne przychody 

        za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

        krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe ( na podstawie „ Rachunku  

        zysków i strat ”pozycja „ Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ”) 

        w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000 zł. 

        Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co naj- 

        mniej 1.000.000 zł 

      - W zakresie dysponowania osobami do wykonania zamówienia : 

         dysponuje osobami zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiada- 

         jącymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym osoba  

         proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy : minimalne doś- 

         świadczenie i kwalifikacje : posiadanie ważnych uprawnień budowlanych  

         do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  

         instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla- 

         cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych doświadczenie 

          zawodowe 5 lat pracy na stanowisku kierownika budowy. 

          Inni pracownicy w tym spawacze i montażyści rurociągów preizolowa- 

          nych – posiadają obowiązujące certyfikaty oraz uprawnienia wykonania 

           sieci w danej technologii. 

 

4.4.   Złoży pisemne oświadczenie, że spełnia wyżej wymienione warunki. 

 

4.5.  Zamawiający  wymaga  złożenia  w  ofercie  następujących  dokumentów 

         i  oświadczeń: 

      a)   aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  albo  aktualnego   

            zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,   

            jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia   

            do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego  nie  wcześniej  

            niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 

      b)   jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę lub  miejsce  zamieszkania za granicą, 

            zamiast  dokumentów  podanych  w  pkt  „a”,  składa  odpowiedni   

            dokument  lub  dokumenty,  wystawione  zgodnie  z  prawem  kraju,  w 

            którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  że: 

         -   jest  uprawniony  do  występowania  w  obrocie  prawnym, 

         -   nie  wszczęto  wobec  niego  postępowania  upadłościowego  ani  nie 

             ogłoszono  jego  upadłości.                                                                      

     W/w.  dokumenty  winny  być  przetłumaczone  na  język  polski  i   

     poświadczone  przez  polskie  placówki  konsularne. 
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     c)  zaświadczenie  z  właściwego  urzędu  skarbowego,  potwierdzającego  że  

           Wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  podatków,  opłat  lub   

           zaświadczenia  że  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie,  odroczenie  lub 

           rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  

           wykonania  decyzji  organu  podatkowego,  wystawionych  nie  wcześniej 

           niż  6  tygodni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  

     d)   zaświadczenie  z  właściwego  oddziału  zakładu  ubezpieczeń   

           społecznych,  potwierdzających  że  Wykonawca  nie  zalega  z   

           opłaceniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  ubezpieczenie 

           zdrowotne  lub  zaświadczenie  że  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie,   

           odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności,  wystawionych 

           nie  wcześniej  niż  6  tygodni  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 

     e)   złożonego  na  załączniku  nr  3  do  niniejszego  R.P.P.,   oświadczenia 

           Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  przez  Zamawiają- 

           cego  i  art.  22  Prawa  Zamówień  Publicznych. 

     f)   złożonego  na   załączniku  nr  4  do  niniejszego  R.P.P.  oświadczenia 

           Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  przez  Zamawia- 

           jącego,  uprawniających  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie 

           publiczne,  zgodnie  z  art.  24  Prawa  Zamówień  Publicznych. 

     g)   wypełnionego  bez  wyjątku  formularza  ofertowego,  stanowiącego   

           załącznik  nr  2  R.P.P. 

     h)   wykaz  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  3  lat  zamówień  o 

           podobnym  charakterze,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków, 

           o  których  mowa  w  art.  22  Prawa  Zamówień  Publicznych.   

        

           Jeżeli  w  ciągu  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania, 

          Wykonawca  nie  realizował  zamówienia  o  podobnym  charakterze  

          zobowiązany  jest  do  wyraźnego  zaznaczenia  tej  okoliczności  w   

          ofercie. 

 

4.6.  Dokumenty  wskazane  w  punkcie  4.2.  lit.  a,  d,  e,  h,  mogą  być   

        przedłożone  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 

        oryginałem  przez  oferenta. 

 

4.7.   Oferta  winna  być  podpisana  przez  umocowanego  przedstawiciela   

         lub  przedstawicieli  Wykonawcy,  upoważnionego  do  podejmowania   

         zobowiązań  w  imieniu  Wykonawcy  zgodnie  z  wpisem  o  reprezentacji 

         w  stosownym  dokumencie  uprawniającym  do  występowania  w   

         obrocie  prawnym  lub  udzielonym  pełnomocnictwem.  Pełnomocnictwo 

         winno  być  dołączone  do  oferty,  o  ile  nie  wynika  z  innych   

         dokumentów  załączonych  przez  Wykonawcę 
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Rozdział  V 

 
 

Sposób  przygotowania  oferty. 
 

5.1.   Oferta  musi  być  sporządzona  zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem 

         Postępowania  Przetargowego  na  formularzu  ofertowym,  stanowiącym 

         załącznik  nr  2.  R.P.P. 

5.2.   Każdy  wykonawca może  złoży  tylko  jedną  ofertę.  Złożenie  więcej  niż   

         jednej  oferty  przez  tego  samego  Wykonawcę  spowoduje,  że  oferty 

         zostaną  odrzucone. 

5.3. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim  na  maszynie  lub 

         komputerze. 

5.4.   Załączniki  R.P.P.,  które  Wykonawca  jest  zobowiązany  złożyć  w 

         ofercie,  powinny  zostać  wypełnione  przez  Wykonawcę  bez  wyjątku 

         i  ściśle  wg  warunków  i  postanowień  R.P.P. 

5.5.   Niedopuszczalne  są  modyfikacje  i  zmiany,  które  zmieniły  by  treść 

         oświadczenia,  informacji  oraz  warunku  podanego  w  zapisach 

         niniejszego  R.P.P. 

5.6.   Dokumenty  niejawne  załączone  do  oferty,  Wykonawca  może  złożyć 

         w  odrębnej  (niejawnej)  części  oferty.  Zamawiający  przyjmie,  że  ta   

         część  (niejawna)  oferty  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Nie   

         ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w   

         rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

         Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  zastrzegł,  że 

         nie  mogą  one  być  udostępniane. 

5.7.   Wszystkie  istotne  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  powinny   

          być  parafowane  i  datowane  własnoręcznie  przez  osobę  (osoby) 

         upoważnioną  (upoważnione)  do  podpisywania  ofert. 7 

5.8.   Oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  powinna  być  trwale  spięta. 

5.9.   Oferta  musi  być  złożona  w  sposób  uniemożliwiający  jej  przypadkowe   

         otwarcie,  w  zaklejonym,  nienaruszonym  opakowaniu  i  oprócz  adresu   

         Zamawiającego,  nazwy  i  adresu  Wykonawcy  opatrzona  napisem 

 

„Oferta  na  wykonanie:  sieci c.o. niskoparametrowej 2 x 139,7 / 225  

      łączącej  sieć c.o. w ul. Piłsudskiego z węzłem cieplnym  zlokalizowanym 

w budynku przy ul. Krętej 19, o dł. 244,3 mb. 

         Nie  otwierać  przed  dniem 11.03.2022  roku godz. 10.15 

5.10. Koszty  opracowania  i  dostarczenia  oferty  obciążają  wyłącznie  

         Wykonawcę 
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Rozdział  VI 
 

Cena  oferty. 

 
6.1. Cena oferty musi  być podana w  złotych polskich netto i  brutto – cyfrowo   

       i słownie  z  wyodrębnieniem  podatku  VAT,  naliczonym  zgodnie  z 

       obowiązującymi,  w  terminie  składania  ofert,  przepisami. 

6.2. Wykonawca  w swojej ofercie przedstawi cenę w dwóch wariantach a 

mianowicie : 

-  cena podana w jednej kwocie - dotyczy sytuacji gdy Zamawiający  

zapłaci za wykonane zadania jednorazowo do 15.09 2022 roku. 

-  cena podana w czterech równych ratach – płatnych w okresach 

półrocznych. 

         Płatność  pierwszej raty 14 dni od odbioru robót lecz nie później niż do  

15.09.2022 r., płatność drugiej raty  do 15.03.2023 r., płatność trzeciej  

raty do 15.09.2023 r., płatność czwartej raty do 15.03.2024r. 

6.3.   Złożenie przez Wykonawcę oferty przedstawiającej cenę tylko w  

         jednym wariancie spowoduje odrzucenie tej oferty przez Zamawiają- 

         cego. 

6.4.   Jeżeli  wystąpi  rozbieżność  pomiędzy  ceną  wyrażoną  cyfrowo,  a 

         wyrażoną  słownie,  Zamawiający  potraktuje  ją  jako  błąd  w  obliczeniu 

         ceny  i  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  sprostowanie. 

 

Rozdział  VII 

 
Termin  i  miejsce  składania  ofert. 

 
7.1.   Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj:  w  Zakładzie 

         Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.  w  Złocieńcu  przy  ul.  Al.  Piastów  2,  w 

         dziale księgowości w terminie do dnia 11.03.2022 r. do godziny 10.00. 

7.2.   Oferty  złożone  po  terminie  wskazanym  w  pkt  7.1.  nie  będą   

         rozpatrywane  i  zostaną  zwrócone  bez  otwierania  oferentowi. 

7.3.   O  złożeniu  oferty  w  terminie  decyduje  termin  dostarczenia  oferty  

         do  siedziby  Zamawiającego,  a  nie  terminu  np.:  wysłania  oferty  listem   

         poleconym  czy  pocztą  kurierską. 
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Rozdział  VIII 

 

 
Termin  związania  ofertą. 

 

8.1.   Oferent  będzie  związany  ofertą  60  dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  się 

         wraz  z  upływem  terminu  do  składania  ofert. 

 

 

 

Rozdział  IX 

 

 
Wadium. 

 
9.1. Ustala  się  wadium  w  kwocie  50.000  PLN  słownie  ( pięćdziesiąt  

tysięcy złotych). 

9.2.   Wadium  (wnoszone  w  pieniądzu)  musi  wpłynąć  na  konto  Zakładu 

         Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.  w  PKO  BP SA  O/Złocieniec 63 1020 2847 

0000 1102 0009 6172,  lub  zostać  złożone  w  kasie  Zamawiającego  w  

terminie  do   dnia 11.03.2022 r. do  godziny  10.00  z  adnotacją: 

„Wadium  do  przetargu  na  budowę  sieci cieplnej 2 x 139,7 / 225 o 

długości 244,3 mb. ” 

9.3.   Zwrot  wadium: 

         -   po  upływie  terminu  związania  ofertą 

-   po  zawarciu  umowy 

-   w  ciągu  3  dni  od  złożenia  wniosku  przez  Wykonawcę  który: 

     a)  wycofał  ofertę  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 

     b)  którego  oferta  została  odrzucona. 

 

 

9.4.   Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  traci  wadium  wraz  z 

         odsetkami  ustawowymi  na  rzecz  Zamawiającego  w  przypadku  gdy: 

         -   Wykonawca odmówi  zawarcia  umowy  na  warunkach  określonych w 

              ofercie  

         -   zawarcie  umowy  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po 

             stronie  Wykonawcy. 
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Rozdział  X 

 
Otwarcie  ofert. 

 
10.1. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu 11.03.2022  roku  o  godz. 10.15 

         w  siedzibie  Zamawiającego,  tj:  w  Zakładzie  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. 

         w  Złocieńcu  przy  ul.  Al.  Piastów  2. 

10.2. Otwarcie  oferty  jest  jawne. 

         Oferenci  mogą  być  obecni  przy  otwieraniu  ofert.  Ewentualny   

         przyjazd i  pobyt  pokrywa  oferent. 

10.3. Podczas  otwarcia  ofert,  zostaną  ogłoszone: 

      a)  nazwa  i  adres  Wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana, 

      b)  cena otwieranej  oferty, 

      c)  okres  gwarancji, 

      d)  warunki  płatności. 

 

 

 

Rozdział  XI 

 

 
Ocena  ofert. 

 

11.1. Oceny  oferty  dokonywać  będzie  Komisja  przetargowa. 

11.2. Komisja  dokona  oceny  ofert  zgodnie  z  następującymi  kryteriami: 

         cena  brutto – najniższa  100  pkt  100% 
                                               cena  najniższa 

         pozostałe  oferty - -------------------------------   x  100 
                                                              cena   oferty   rozpatrywanej 

          

11.3. W  toku  badania  i  dokonywania  oceny  ofert,  Zamawiający  może   

         żądać  udzielania  przez  Wykonawców  pisemnych  wyjaśnień 

         dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert. 

11.4. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  spełnia   

         warunki  określone  w  R.P.P.  oraz  została  uznana  za  najkorzystniejszą 

         tj.: - (przedstawia  najniższą  cenę). 
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Rozdział  XII 
 

 
Ogłoszenie  wyników  przetargu. 

 
12.1. O  wyborze  oferty  Zamawiający  pisemnie  zawiadomi  oferentów. 

12.2. Zamawiający  powiadomi  pisemnie  tego  Oferenta,  którego  oferta   

         została  wybrana  o  przyznaniu  mu  zamówienia.  W  powiadomieniu 

         zostanie  podany  termin  i  miejsce  zawarcia  umowy. 

 

 

Rozdział  XIII 

 
Zawarcie  umowy  i  jej  istotne  postanowienia. 

 
13.1. Wybrany  Wykonawca  przed  zawarciem  umowy  wniesie  zabezpiecze - 

         nie  należytego  wykonania  umowy  na  konto  Zamawiającego  w 

         kwocie  stanowiącej  5% wartości  łącznego  wynagrodzenia za wykonanie 

          przedmiotu  zamówienia. 

13.2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie 

zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty odbioru całości 

przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru, a pozostała 

część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia lub gwarancji. 

13.3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu umowy i zaliczone na zaspokojenie roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości lub rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 

13.4. Umowa  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  zostanie  zawarta  w  formie   

         pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 

13.5. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od   

         zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi  wymaganych  zabezpieczeń  należytego 

         wykonania  umowy,  traci  wadium  na  rzecz  Zamawiającego  oraz   

         Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych 

         ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny. 
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Rozdział  XIV 

 

 
Udzielenie  wyjaśnień. 

 
14.1. Każdy  Oferent  może  się  zwrócić  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie 

         R.P.P.  na  piśmie.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień  na 

         piśmie  pod  warunkiem,  że  prośba  wpłynęła  co  najmniej  6  dni  przed 

         terminem  otwierania  ofert. 

14.2. Szczegółowych  wyjaśnień  będą  udzielali  przedstawiciele  Zakładu 

         Ciepłownictwa  Sp.  z o.o.  (w  godz.  od  8.00  do  12.00). 

         -   Andrzej  Paliński         -        Prezes  Zarządu   

         -   Waldemar  Dobroń      -        Kierownik  Ciepłowni 

             pod  nr  telefonu           -        094  36 72272 

094  36 72707 

 

 

 

 

Rozdział  XV 

 

 
Kosztorys  i  dokumentacja  techniczna. 

 
15.1. Każdy  Oferent  otrzyma  wraz  z  R.P.P.  kosztorys  ślepy,  który  stanowi 

         integralną  część  R.P.P. 

15.2. Dokumentacja  techniczna  znajduje  się  w  siedzibie  Zamawiającego 

         tj  w Zakładzie  Ciepłownictwa  Sp. z o.o.  w  Złocieńcu  ul. Al.  Piastów 2 

         i  jest  do  wglądu  Oferentów  w  dni  robocze  od  godz.  8.00  do  12.00. 
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Rozdział XVI 
 

RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

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

informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Zakład Ciepłownictwa sp. z o.o. w Złocieńcu, ul. Al. Piastów 2. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Wykonanie sieci c.o. niskoparametrowej 2 x 139,7 / 225 

łączącej  sieć c.o. w ul. Piłsudskiego z węzłem cieplnym  zlokalizowanym w 

budynku przy ul. Krętej 19, o dł. 244,3 mb. 

 

• 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”; · 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; 

• 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; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących prowadzonego postępowania; 

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych ; 
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o 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; 

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO; 

o 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. 
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Rozdział  XVII   
 

 

 
Wykaz  załączników. 

 
16.1. załącznik  nr  1   -   Przedmiot  zamówienia 

16.2. załącznik  nr  2   -   Formularz  oferty 

16.3. załącznik  nr  3   -   Druk  oświadczeń 

16.4. załącznik  nr  4   -   Druk  oświadczeń 

16.5. załącznik  nr  5   -   Kosztorys  ślepy 
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Załącznik  nr  1   
do Regulaminu Postępowania 

Przetargowego   

 

 

 

Dotyczy: 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

na  budowę sieci cieplnej. 

 

 

Zamawiający : 
 

Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. 

ul.  Al.  Piastów  2   

78– 520Złocieniec 

 

Zadanie: 
Wykonanie sieci c.o. niskoparametrowej 2 x 139,7 / 225 łączącej  sieć c.o. w 

ul. Piłsudskiego z węzłem cieplnym  zlokalizowanym w budynku przy ul. 

Krętej 19, o dł. 244,3 mb. 

 

Szczegółowy  przedmiot  zamówienia  określa  Regulamin  Postępowania  

Przetargowego,  a  zwłaszcza  dokumentacja  techniczna,  kosztorys  ślepy  

(załącznik  nr  5)  sporządzony  według  Rozporządzenia  Ministra  

Infrastruktury  z  18.05.2004 r.  (Dz. U. Nr  130  poz.  1389  z  2004 r.). 
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Załącznik  nr  2   
do Regulaminu Postępowania  

                                                                                         Przetargowego 

 

............................,  dnia  ..................... 

 

    Dotyczy: 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

na budowę sieci cieplnej wraz z  przyłączami. 

 

    Zamawiający : 

 
Zakład  Ciepłownictwa  Sp.  z o.o. 

ul.  Al.  Piastów  2 

78-520 Złocieniec 

 

Oferent:.............................................. 

              ............................................... 

              ............................................... 

 

               

Oferta 

 
I. Oferowane  ceny. 

 

     Niniejszym  oferujemy  przyjęcie  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,   

     którego  zakres  określono  w  Rozdziale II  R.P.P.  oraz  załączniku  nr  1  do 

     R.P.P.,  obejmującego  budowę: 

     Wykonanie sieci c.o. niskoparametrowej 2 x 139,7 / 225 łączącej  sieć c.o.   

     w ul. Piłsudskiego z węzłem cieplnym  zlokalizowanym w budynku przy 

     ul. Krętej 19, o dł. 244,3 mb. 

 

Cena  oferty  to: 

          

a) wariant 1 – cena podana w jednej kwocie : 

 

-netto : .................................... zł. ( słownie ……………………….. zł ) 

 

-brutto  z należnym podatkiem  VAT  wynosi: ......................... zł. 

(słownie: ........................................ zł) 
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b) wariant 2 – cena podana w 4 równych ratach : 

 

  1 rata - cena netto ……………….. zł.  ( słownie …………………..zł ). 

              cena brutto……………….. zł   (słownie …………………...zł ). 

 

  2 rata - cena netto…………………zł  ( słownie …………………...zł ). 

              cena brutto………………...zł  (słownie …………………....zł ). 

 

  3 rata - cena netto………………... zł   ( słownie …………………...zł ). 

                     cena brutto………………. zł  (słownie …………………….zł ). 

 

  4 rata - cena netto………………... zł   ( słownie …………………...zł ). 

                     cena brutto………………. zł  (słownie …………………….zł ). 

 

 II  Termin  płatności: 

  1) Płatność w przypadku wariantu 1 nastąpi do dnia 15 września 2022 roku. 

   2)Płatność  w przypadku wariantu 2 będzie  realizowana przez zamawiającego 

       w czterech półrocznych ratach liczonych od dnia 15 września 2022 roku        

        zgodnie z harmonogramem podanym na stronie 9 pkt. 6.2. R.P.P. 

III.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  R.P.P.  oraz  zdobyliśmy  koniecz- 

       ne  informacje  potrzebne  do  prawidłowego  przygotowania  oferty. 

IV.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez 

       okres  60  dni  liczone  od  terminu  składania  ofert  zakreślonego   

       zapisami  R.P.P.   

V.   Oświadczamy,  że  zawarte  w  R.P.P.  wstępne  warunki  umowy zostały 

        przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru   

        naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  określonych  w  niej  warunkach,   

        w  miejscu  i  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego. 

VI.  Ponadto  oświadczamy,  że  podane  w  ofercie  ceny  jednostkowe  nie   

       będą  podlegać  zmianie  i  waloryzacji,  a  podana  cena  zawiera  wszystkie   

       koszty  niezbędne  do  prawidłowego  zrealizowania  przedmiotu   

       zamówienia  wg  opisu  podanego na stronie 1  R.P.P. 

VII. Oświadczamy  jednocześnie,  iż  firma  nasza: 

        -   spełnia  wszystkie  wymagania  art.  22  oraz  nie  podlega  wykluczeniu 

            z  mocy  art.  24  Prawa  Zamówień  Publicznych 

        -   w  okresie  ostatnich  trzech  lat  zrealizowała  co  najmniej  trzy   

            zamówienia  o  podobnym  zakresie 

        -   zapoznała  się  z  Regulaminem  Postępowania  Przetargowego  i   

            przyjęła  go  bez  zastrzeżeń  oraz  nie  zgłasza  żadnych  uwag  co  do 

            procedury  udzielenia  zamówienia. 
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VIII.   Okres  gwarancji. 

        Niniejszym  oświadczamy,  że  na  niniejszy  przedmiot  zamówienia   

        udzielamy  gwarancji  na  okres ................ m-cy. 

IX.    Pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  oświadczamy,  że  załączone  do 

        oferty  dokumenty  opisują  stan  faktyczny  i  prawny  aktualny  na  dzień 

        otwarcia  ofert. 

X.  Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są: 

 

        

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ......................................................... 

8. ......................................................... 

9. ......................................................... 

 

 

 

 

........................................................................................... 
podpis  osób  wskazanych  w  dokumencie  uprawniającym   

do  występowania  w  obrocie  prawnym  lub  posiadających  pełnomocnictwo 
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Załącznik  nr  3   
do Regulaminu Postępowania 

Przetargowego 

   

 

 

..........................................                          ....................,  dnia  ..................... 
(pieczęć  firmowa  wykonawcy)                                             (miejscowość)                               (data) 

 

 

Oświadczenie 

 

o  spełnieniu  warunków  wymaganych  przez  Zamawiającego 

 

 

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  na: 

 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................... . 

 

Ja/My, ..................................................................................................................... 
(imię  i  nazwisko) 

 

w  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie/przez  nas  Firmy 

 

................................................................................................................................ 
(nazwa  firmy) 

 

oświadczam/oświadczamy,  że: 

 

1)  Jestem/Jesteśmy  uprawniony/uprawnieni  do  występowania  w  obrocie   

     prawnym, zgodnie  z  wymogami  ustawowymi. 

2)  Posiadam/Posiadamy  uprawnienia niezbędne  do  wykonania  określonych   

     w  zamówieniu  prac  lub  czynności. 

3)  Dysponuję/Dysponujemy  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem  a  także   

     potencjałem  ekonomicznym  i  technicznym  oraz  pracownikami  zdolnymi 

     do  wykonania  danego  zamówienia. 

4)  Moja/Nasza  sytuacja  finansowa  zapewnia  wykonanie  zamówienia. 

 

................................................................................. 
podpis  osób  wskazanych  w  dokumencie  uprawniającym  

do  występowania  w  obrocie  prawnym  lub  posiadających  pełnomocnictwo 
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Załącznik  nr  4   
do Regulaminu Postępowania 

Przetargowego   

 

 

.....................................                         ..........................,  dnia  ....................... 
(pieczęć  firmowa  wykonawcy)                                        (miejscowość)                                  (data) 

 

 

Oświadczenie 

 

o  spełnieniu  warunków  wymaganych  przez  Zamawiającego,  uprawnionych  

do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  zgodnie  z  art.  24  

Prawa  Zamówień  Publicznych. 

 

Przystępujący  do  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  

publicznego  na: 

 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................... . 

 

Ja/My, ..................................................................................................................... 
(imię  i  nazwisko) 

 

w  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie/przez  nas  Firmy 

 

................................................................................................................................. 
(nazwa  firmy) 

 

oświadczam/oświadczamy,  że: 

 

1)  Jako  wykonawca  zamówień  publicznych,  wszystkie  zamówienia   

     w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  przed  wszczęciem  postępowania, 

     wykonałem/wykonaliśmy  z  należytą  starannością. 

2)  W  stosunku  do  mnie/nas – wykonawcy  zamówień  publicznych - nie 

      wszczęto  postępowania  upadłościowego,  ani  nie  ogłoszono  upadłości. 

3)  Jako  wykonawca  zamówień  publicznych  nie  zalegam/nie  zalegamy  z 

     uiszczeniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 

     zdrowotne. 

4)  Nie  zostałem/nie  zostaliśmy  prawomocnie  skazany/skazani  za   

     przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie   

     zamówienia  publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  albo  inne 
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     przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych. 

 

5)  W  stosunku  do mnie/nas  nie  wszczęto  postępowania  o  popełnienie 

      przestępstwa  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia   

      publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  albo  inne  przestępstwo   

      popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych. 

6)  Urzędujących  członków  władz  prawomocnie  nie  skazano  za 

     przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie   

     zamówienia  publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  albo  inne   

     przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych. 

7)  W  stosunku  do  urzędujących  członków  władz  nie  wszczęto   

     postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  przestępstwo   

     przekupstwa    albo  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia   

     korzyści  majątkowych. 

8)  W  ciągu  ostatnich  trzech  lat  nie  została  nałożona  na  reprezentowaną 

     przeze  mnie/przez  nas  firmę  kara  pieniężna,  o  której  mowa  w   

     przepisach  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  za  czyn  nieuczciwej 

     konkurencji,  za  czyn  nieuczciwej  konkurencji  polegający  na   

     przekupstwie  osoby  pełniącej  funkcję  publiczną. 

9)  Jako  wykonawca  zamówień  publicznych  spełniam/spełniamy    warunki 

     określone  w  art.  22  ust.  2  pkt  1-4  ustawy  o  zamówieniach publicznych. 

 

 

(art.  24  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  

Publicznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................... 
podpis  osób  wskazanych  w  dokumencie  uprawniającym   

do  występowania  w  obrocie  prawnym  lub  posiadających  pełnomocnictwo 

     

 

 

 

 

 


