Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 20-07-2017
Edytuj
Nazwa zamawiającego
TERMALL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer ogłoszenia
1039771
Status ogłoszenia
Aktualne
Treść ogłoszenia została zmieniona
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostawy, montaż i rozruch
kompletnej elektrociepłowni, na biomasę pochodzenia rolniczego (słoma, siano) o mocy
cieplnej użytkowej 4,4MWt i mocy elektrycznej 1MWe wraz z przynależna infrastrukturą, na
podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz Programu
Funkcjonalno-Użytkowego.
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2017 r. godz. 9:30 w siedzibie TERMALL
ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. Ludwika Czyżewskiego 50, 97400 Bełchatów w sekretariacie biura.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łukasz Nigot
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
782 521 260 e-mail: biuro@termallenergy.com, fax 44 633 60 51 (czynny całą dobę)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostawy, montaż i rozruch
kompletnej elektrociepłowni, na biomasę pochodzenia rolniczego (słoma, siano) o mocy
cieplnej użytkowej 4,4MWt i mocy elektrycznej 1MWe wraz z przynależna infrastrukturą, na
podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz Programu
Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę AB.6740.238.10.2015.IM wydane przez
Starostę Pyrzyckiego wraz z uzgodnieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr Z.Arch.5152.189.2015.RT.
3. Kody CPV:

- 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
- 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45.25.10.00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
- 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45.33.10.00-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych
- 45.33.11.10-0 Instalowanie kotłów
- 45.31.00.00 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45.23.14.00 - 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4. Inwestycja realizowana będzie w Pyrzycach przy ul. Ciepłowniczej 27 , 74-200 Pyrzyce,
dz. nr 94/5, 94/4, 93/2, dz. dr 92, obręb 3.
5. Projekt pn. "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych poprzez budowę kompletnej elektrociepłowni na biomasę wraz z przynależną
infrastrukturą w Pyrzycach" jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł.
6. Zakres zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, budowę, dostawy, montaż i rozruch
kompletnej elektrociepłowni na biomasę pochodzenia rolniczego (słoma, siano)
zlokalizowanej w Pyrzycach, wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą.
7. Wykonawca może zaproponować rozwiązania techniczne zamienne od zaproponowanych
w zapytaniu ofertowym, jednakże wówczas na własny koszt i ryzyko po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego przeprowadzi niezbędne procedury wymagane prawem wraz z uzyskaniem
zamiennego pozwolenia na budowę.
8. W szczególności zakres zamówienia obejmuje:
wytyczenie,
dostarczenie Projektu Wykonawczego Zadania,
dostawa materiałów, maszyn i urządzeń oraz pozostałego wyposażenia elektrociepłowni,
roboty budowlane i montażowe,
uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, wymaganych przepisami prawa,
szkolenia,
próby odbiorowe,
próby końcowe,
uprzątnięcie placu budowy,
usunięcie wad,
a także wszelkie inne działania, niezbędne do uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji
elektrociepłowni.
9. Zakres robót obejmuje:
1) prace przygotowawcze:
a) opracowanie – jeśli zajdzie taka potrzeba - Projektu Budowlanego Zamiennego oraz

dokumentacji wykonawczej ( zgodnie z Rozdziałem XI PFU) we wszystkich branżach wraz z
uzyskaniem uzgodnień, opinii, ekspertyz, pozwoleń niezbędnych do właściwego wykonania
inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymogami kontraktowymi,
b) przygotowanie placu budowy;
2) roboty budowlane:
a) wykonanie wszelkich robót budowlanych polegających na budowie elektrociepłowni na
biomasę wraz z instalacjami towarzyszącymi,
b) zagospodarowanie terenu, w tym:
budowa dróg i chodników wewnątrzzakładowych, budowa ogrodzenia,
c) wykonanie przyłączeń do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej,
kanalizacyjnej i teleinformatycznej;
3) dostawa, montaż maszyn i urządzeń oraz pozostałego wyposażenia zakładu,
4) przekazanie do eksploatacji:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie,
b) przeprowadzenie kompletnego rozruchu elektrociepłowni wraz z opracowaniem
wymaganych instrukcji,
c) przeprowadzenie pomiarów gwarancyjnych, testów parametrów procesowych przy udziale
Zamawiającego,
d) przeprowadzenie szkolenia załogi Zamawiającego;
5) Serwis gwarancyjny.
10. Projektowana elektrociepłownia będzie się składała z jednego bloku biomasowego o
mocy cieplnej użytkowej 4,4 MWt i mocy elektrycznej 1 MWe mierzonej na zaciskach
generatora, składającego się z kotła wraz z układem magazynowania paliwa, podawania
paliwa, odprowadzenia i oczyszczania spalin oraz transportu i magazynowania produktów
spalania, turbozespołu z turbiną przeciwprężną, rurociągów łączących kocioł z turbiną i
węzłem ciepłowniczym, układu przygotowania wody uzdatnionej, węzła ciepłowniczego,
instalacji elektrycznej oraz instalacji AKPiA.
11. Elektrociepłownię należy zbudować tak, by była zdolna pracować w sposób ciągły przez
24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowaną dyspozycyjnością, wynoszącą co najmniej
7800 godzin ciągłej pracy w roku.
12. Przewidywane odpady, jakie będą powstawać w wyniku prowadzenia procesu, to
pozostałości ze spalania biomasy, które będą wykorzystane do celów rolniczych.
13.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 i 11 do
zapytania.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: pyrzycki Miejscowość: Inwestycja realizowana
będzie w Pyrzycach przy ul. Ciepłowniczej 27 , 74-200 Pyrzyce, dz. nr 94/5, 94/4, 93/2, dz. dr
92, obręb 3

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem jaki ma osiągnąć Elektrociepłownia jest produkcja energii elektrycznej i uzupełnienie
produkcji ciepła GEOTERMII Pyrzyce – będącej producentem i dystrybutorem ciepła w
Pyrzycach.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostawy, montaż i rozruch
kompletnej elektrociepłowni, na biomasę pochodzenia rolniczego (słoma, siano) o mocy
cieplnej użytkowej 4,4MWt i mocy elektrycznej 1MWe wraz z przynależna infrastrukturą, na
podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz Programu
Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę AB.6740.238.10.2015.IM wydane przez
Starostę Pyrzyckiego wraz z uzgodnieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr Z.Arch.5152.189.2015.RT.
3. Kody CPV:
- 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
- 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45.25.10.00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
- 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych
- 45.33.11.10-0 Instalowanie kotłów
- 45.31.00.00 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45.23.14.00 - 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kod CPV
45251000-1
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
Dodatkowe przedmioty zamówienia
- 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
- 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych
- 45.33.11.10-0 Instalowanie kotłów
- 45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
Załączniki

Załącznik nr 9 - wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego
Załącznik nr 8 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
zamawiającym
Załącznik nr 5 – wykaz osób (składany jest na wezwanie, nie należy składać wraz z ofertą)
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych (składany jest na wezwanie, nie należy składać
wraz z ofertą)
Załącznik 11 - Program Funkcjonalno - Użytkowy
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
a1) dwie roboty budowlane z zakresu budownictwa przemysłowego, o wartości co najmniej
30.000.000 zł brutto każda robota budowlana;
oraz
a2) dwie roboty budowlane w zakres, których wychodziły instalacje spalania (termicznego
wykorzystania słomy/siana) w obiektach o mocy od 3 MWt do 15 MWt lub
a3) dwie roboty budowlane w zakres, których wchodziły instalacje z zastosowaniem
turbozespołów parowych o mocy od 0,5 MWe do 2,0 MWe.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki (a1, a2, a3) wykonawcy mogą spełniać
łącznie.
Uwaga: Prace opisane w lit: a1) oraz a2) lub a3) mogły być wykonane w ramach jednej
umowie lub w oddzielnych umowach. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, wykonawca powinien wykazać: prace
określone w lit a1) oraz a2) albo w lit a1) oraz a3) albo w lit a1) oraz po jednej z prac
określonych w lit a2) i a3).
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę
upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności w swojej siedzibie oraz na
swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany
Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, do złożenia
aktualnych na dzień złożenia:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu 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, 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;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden
wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym
zapewniającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:.
a1) Kierownik Budowy
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń;
- doświadczenie w co najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji Kierownika Budowy podczas
procesu budowlanego, obejmującego roboty budowlane i uruchomienie, w zakresie budowy
obiektów energetycznych, (należy wykazać co najmniej 2 projekty w których ww. osoba
uczestniczyła jako Kierownik Budowy).
a2) Technolog w zakresie spalania biomasy i odzysku energii
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- udział jako technolog w budowie i uruchomieniu co najmniej dwóch obiektów w zakresie
instalacji spalania, (termicznego wykorzystania słomy/siana) (należy wykazać co najmniej 2
projekty, w których ww. osoba uczestniczyła jako Technolog).
a3) Kierownik robót w specjalności elektrycznej
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie co najmniej średnie techniczne;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik robót branży elektrycznej w
tym w co najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej w
zakresie budowy/eksploatacji przemysłowych instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych, (należy wykazać co najmniej 2 projekty, w których uczestniczyła ww.
osoba jako kierownik robót branży elektrycznej).
a4) Automatyk
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie co najmniej średnie techniczne;
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie budowy/eksploatacji układów
automatyki w obiektach elektroenergetycznych, w tym udział jako automatyk w budowie i
uruchomieniu co najmniej dwóch obiektów dotyczących obszarów energetyki, (należy

wykazać co najmniej 2 projekty, w których uczestniczyła ww. osoba jako automatyk).
a5) Specjalista do spraw BHP
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie co najmniej średnie techniczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w służbie bhp.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. stanowisk, za wyjątkiem stanowiska
określonego w pkt. a5), tj. Specjalisty ds. BHP, które można łączyć z pozostałymi
stanowiskami określonymi w pkt. od a1) do a4).
W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne
cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016
poz. 290) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i
w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane
odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na
podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i
na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, do złożenia
aktualnego na dzień złożenia:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jego średnioroczny obrót w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2014, 2015, 2016), a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum
50.000.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie z
zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać go w 50%,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10.000.000
zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jedne

wykonawca w całości.
zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jego średnioroczny obrót w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2014, 2015, 2016), a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum
50.000.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie z
zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać go w 50%,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10.000.000
zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jedne
wykonawca w całości.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę
upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności w swojej siedzibie oraz na
swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany
Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, do złożenia
aktualnych na dzień złożenia:
a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres ostatnich trzech lat
obrotowych (2014r., 2015r., 2016r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za
ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten z wykonawców
składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnienie
tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Dodatkowe warunki
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami zapytania. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wadium należy wnieść w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przed
upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
5. Zasady wnoszenia wadium zostały określone w Zapytaniu ofertowym.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje w wyjątkowych sytuacjach i tylko za zgodą Zamawiającego,
możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie
niniejszego postępowania polegające na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia;
4) zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących
przypadkach:
1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą
miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;
3) w toku wykonywania robót wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów,
prowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu umowy;
4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią:
a) przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe lub warunki
atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonywanie
odbiorów,
b) przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe lub warunki pogodowe
uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenie robót
– jeżeli pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać
zrealizowane, Wykonawca nie będzie mógł kontynuować prac. Na tę okoliczność Kierownik
Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru;
5) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót
przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji,
6) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;
7) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, np. odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i
termin wykonania przedmiotu umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach:
1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane,
2) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność
materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
4. Wycena robót budowlanych wprowadzonych w wyniku zmian określonych w pkt 3
pkt 2 – 3 będzie sporządzona w oparciu o poniższe zasady:
1) Wykonawca wykona wycenę robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą
szczegółową zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.

5. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia
wynagrodzenia umownego, nastąpi na zasadach wskazanych w pkt 4.
6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany
technologiczne, mogą nastąpić, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
1) okoliczności korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności umożliwiające obniżenie kosztów ponoszonych przez
Zamawiającego na wykonanie lub eksploatację przedmiotu umowy,
2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;
3) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
4) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów
lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
7. Każda ze wskazanych w pkt 6 zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na
zasadach określonych w pkt 4.
8. Zmiana polegająca na zmianie osób wskazanych do realizacji umowy następować może na
wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że nowa osoba
spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
9. Wszystkie okoliczności wymienione wyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty cenowej; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
zapytania,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do zapytania,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem I pkt 20 zapytania, jeżeli
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza
polegać na doświadczeniu lub zapleczu osobowym lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
6) odpowiednie pełnomocnictwa w szczególności do złożenia oferty,

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania wskazujące cześć
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy
podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców i jeżeli są znani),
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
8) krzywe korekcyjne Gwarantowanych Parametrów Technicznych, a w przypadku gdy
wykonawca nie przewiduje dokonywania korekty pomierzonych wartości gwarantowanych
dla spełnienia wymogów przedmiotu zamówienia należy złożyć w tym zakresie stosowne
oświadczenie,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument Ww.
dokument należy złożyć w oryginale.
9) harmonogram rzeczowo - finansowy- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zapytania,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument .
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
10) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument Ww.
dokument należy złożyć w oryginale.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, do złożenia
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z powodu,
okoliczności, o których mowa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2.
3. Uwaga: zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu kolejny wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć na wezwanie, zostały szczegółowo
określone w zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do żądania wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
2. Pozostałe zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza także w wyjątkowych sytuacjach niżej wymienione zmiany umowy:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące

warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w
przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy
albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
zapytaniu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale VI pkt 2 zapytania, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu,
że:
1) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania.
oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na taką zmianą. Ponadto wszelkie należności wobec
dotychczasowego podwykonawcy muszą być rozliczone, a dowody rozliczenia złożone
Zamawiającemu.
Wszystkie okoliczności wymienione wyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:
1) cena – 55 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 0,55
cena ofertowa w ofercie ocenianej

2) Sprawność wytwarzania energii elektrycznej – 15 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „sprawność wytwarzania energii elektrycznej”
(Swe):
sprawność wytwarzanej energii w ofercie ocenianej - 15%
S = -------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 0,15
najwyższa oferowana sprawność wytwarzanej energii - 15%
Minimalna sprawność wytwarzanej energii nie może być niższa niż 15%. Jeżeli wykonawca
zaproponuje sprawność wytwarzanej energii elektrycznej większą niż 45, do oceny ofert w
kryterium „sprawność wytwarzanej energii elektrycznej” zostanie przyjęta wartość 45, czyli
maksymalna.
3) Poziom zatrudnienia koniecznego do obsługi instalacji -20%
(Całkowita ilość osób niezbędnych do obsługi elektrociepłowni przy zakładowym
trzyzmianowym systemie pracy)
Sposób przyznania punktów w kryterium "poziom zatrudnienia koniecznego do obsługi
instalacji" (Pz)
najniższa ilość zatrudnionych osób
Pz = ---------------------------------------------------------------- x 100 x 0,20
ilość zatrudnionych osób w ofercie ocenianej
Maksymalna ilość osób pracujących przy obsłudze instalacji nie może być wyższa niż 15.
Jeżeli wykonawca zadeklaruje ilość osób zatrudnionych do obsługi instalacji mniejszą niż 1
do oceny ofert w kryterium "poziom zatrudnienia koniecznego do obsługi instalacji" zostanie
przyjęta ilość 1, czyli minimalna.
4) Dyspozycyjność (minimalna 7800 (h/rok) - 5%
Sposób przyznania punktów w kryterium "dyspozycyjność"(D):
dyspozycyjność w ofercie ocenianej -7800
D = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,05
najwyższa oferowana dyspozycyjność - 7800
Minimalna dyspozycyjność nie może być mniejsza niż 7800 (h/rok). Jeżeli wykonawca
zaproponuje dyspozycyjność większą niż 8700 do oceny ofert w kryterium „dyspozycyjność”
zostanie przyjęta wartość 8700, czyli maksymalna.
5) Gwarancja na roboty budowlane - 5%
Sposób przyznania punktów w kryterium "gwarancja na roboty budowlana" (G):

okres gwarancji w ofercie ocenianej (miesiące)
G = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,05
najwyższy oferowany okres gwarancji (miesiące)
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy
niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „gwarancja na roboty budowlane” zostanie
przyjęty okres gwarancji 60 miesięcy, czyli maksymalny.
S = C + Swe + Pz + D + G
2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty
za najkorzystniejszą
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidacji lub ogłoszono jego upadłości;
2) który zalega z uiszczeniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdro¬wotne, chyba, że uzyskał prze¬widzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko¬nania decyzji
właściwego organu;
3) będąc osobą fizyczną, który został prawomocnie skazany za prze¬stępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzie¬lenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa,
prze¬stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
4) który będąc wspólnikiem spółki jawnej został prawomocnie skazany za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5) który będąc partnerem lub członkiem zarządu spółki partnerskiej został prawomocnie
skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6) który będąc komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej,
został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) którego urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej został prawomocnie
skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8) wobec, którego jako podmiotu zbiorowego sąd orzekł o zakazie ubiegania się o
zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
9) który złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
10) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
11) który nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają

błędy;
12) powiązanego kapitałowo lub osobowo z zamawiającym.
2. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania – uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, do złożenia
aktualnych na dzień złożenia:
a) 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;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca
musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) 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 ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, wystawiony 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;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca
musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
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