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                          SPECYFIKACJA 

                                       WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5, ogłasza przetarg 
nieograniczony na wykonanie modernizacji układu odpylania i odprowadzania spalin  kotła  K2  
zlokalizowanego na terenie Kotłowni Miejskiej ZEC sp. z o.o. w Ostrzeszowie 

 
Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy 

„Prawo zamówień publicznych” na podstawie  
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH 

na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej 
Spółka z o. o. w Ostrzeszowie 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji układu odpylania i odprowadzania spalin  
kotła  K2  zlokalizowanego na terenie Kotłowni Miejskiej ZEC sp. z o.o. w Ostrzeszowie 
Kocioł K2 o nominalnej mocy do 8 MW.  
Dane eksploatacyjne kotła do doboru instalacji odpylania:     Kocioł opalany miałem 
węglowym o kaloryczności 20÷24 MJ/kg, frakcja 0÷30 mm, zawartość siarki Sr=0,6÷0,8%, 
popiołu <21%. 

 
II. ZAKRES PRAC 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji technicznej stanu istniejącego do 
celów projektowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technicznego modernizacji i 
przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego, który zawierać będzie: 

  - projekt  wysokosprawnej baterii cyklonów o skuteczności odpylania do poziomu                
poniżej  150mg/Nm3na 8MW przy 6% O2 w spalinach   rzeczywistych i kanałów spalin łączący 
kocioł z wentylatorem wyciągowym, z lejem zasypowym do istniejącego przenośnika linowego,   
króćce wlotowe i wylotowe oraz cylindry cyklonów z materiału HARDOX 400, 

- projekt obudowy filtra workowego  z lejem zsypowym do istniejącego przenośnika linowego z 
wykorzystaniem istniejących worków filtracyjnych z koszami oraz układem rozdzielaczy 
powietrza, wieniec komory gazu czystego wykonany ze stali 1.4541 z podwójnymi pokrywami, 
pokrywy zewnętrzne aluminiowe z blachy żebrowanej, barierki na stropie filtra i drabina włazowa 
z materiałów nierdzewnych lub stali węglowej ocynkowanej ogniowo,  

- projekt kanałów spalin łączących kocioł z układem odpylania i układu odpylania z wentylatorem            
wyciągu spalin z klapą trójdrożną rozdzielającą napędzaną elektrycznie, automatycznie                   
sterowaną w zależności od temperatury spalin i wielkości zapylenia worków  potrzebnego do 
procesu regeneracji. 

- projekt adaptacji (wzmocnienia) konstrukcji stalowej nośnej układów filtrujących, 

- projekt instalacji elektrycznej i układu sterowania instalacją odpylania w oparciu o sterownik 
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swobodnie programowalny typ MK produkcji MERPRO, 
integracja z istniejącym układem sterowania i wizualizacji kotła 
K1 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z przedstawionym 
projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

- przeglądu technicznego i regeneracji zdemontowanych urządzeń przeznaczonych do ponownego 
wykorzystania z wyłączeniem koszy i worków filtracyjnych, 

- dostawy wysokosprawnej baterii cyklonów z lejem zsypowym,  

- dostawa obudowy filtra workowego z lejem zsypowym, 

- dostawa kanałów spalin, klapy trójdrożnej i klap odcinających układy filtrujące wraz z 

  kompensatorami, 

- dostawa elementów automatyki sterującej instalacją odpylania. 

- kanały spalin wykonać z blachy stalowej gr. 5 mm. 

5. Całości zmodernizowanego układu odpylania o skuteczności do poziomu poniżej 100g/Nm3  
w przeliczeniu na 6%O2 dla całego zakresu obciążenia kotła, tj. 1÷8 MW, umożliwiające jej 
dalszą modernizację w celu obniżenia poziomu emisji pyłu poniżej 100 mg/m3. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

- montażu izolacji termicznej z wełny mineralnej =>#100mm w pancerzu z blachy ocynkowanej 
płaskiej i trapezowej T18 =>#0,7 mm wysokosprawnej baterii cyklonów z lejem zsypowym, 

- montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej =>#100 mm w pancerzu z blachy ocynkowanej 
płaskiej i trapezowej T18 =>#0,7 mm filtra workowego z lejem zasypowym, 

- montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej =>#100 mm w pancerzu z blachy ocynkowanej 
płaskiej =>#0,7  mm kanałów spalin, 

- konstrukcja nośna i  wsporcza RAL 5010 

-  pancerze z blachy ocynkowanej płaskiej i trapezowej RAL 5010 

- balustrady i poręcze RAL 1003 

- montaż elementów automatyki sterującej instalacją odpylania i integracja z istniejącym  układem 
sterowania i wizualizacji Kotła K1 produkcji MERPRO, 

- uruchomienie instalacji sterującej, 

7. Zamawiający wykona demontaż i utylizację odpadów, w tym demontaż  odzyskowy worków 
filtrujących, koszy, rozdzielaczy powietrza i odbijaków. 

8. Zamawiający wykona: 

- adaptację (wzmocnienie) istniejącej konstrukcji stalowej wsporczej instalacji odpylania, 

- montaż wysokosprawnej baterii cyklonów z lejem zsypowym i podłączenie do istniejącego 
przenośnika linowego pyłów, 

- montaż obudowy filtra workowego z lejem zsypowym i podłączenie do istniejącego przenośnika 
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linowego pyłów, 

- montaż kanałów spalin, klapy trójdrożnej i klapy odcinające układy 
filtrujące i podłączenie do istniejącego wentylatora wyciągu 
spalin. 

  - Podczas prac modernizacyjnych należy wykorzystać istniejące wentylatory   

       wyciągu spalin kotła K-2, WS-1. 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Wszystkie elementy instalacji także adaptowane konstrukcje nośne, przed malowaniem oczyścić 
strumieniem ściernym do Sa21/2 (PN-EN ISO 8501-1 : 2008). 

Zestawy malarskie : 

• elementy izolowane termicznie – antykorozyjny podkład odporny termicznie - „Tikkurila” 
TEMASIL 90, o grubości min. 60 µm. 

• elementy nieizolowane termicznie – antykorozyjny zestaw malarski „Tikkurila” – system 
poliuretanowy TP20, o łącznej grubości warstw min. 120 µm. 

 

III. WYMAGANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

1. Należy zdemontować istniejącą instalację zasilającą i sterowniczą do wentylatora wyciągu 
spalin  WS-2 , przełożyć istniejące lub wykonać nowe instalacje: zasilające, sterownicze    i 
automatyki kolidujące z zabudową urządzeń instalacji odpylania. 

2. Przewody sterownicze i pomiarowe należy poprowadzić w osobnych korytach (drabinkach 
kablowych) – oddzielnie od przewodów siłowych. 

3. Kable zasilające silniki poprzez przemienniki częstotliwości, przewody pomiarowe oraz 
sterownicze muszą być ekranowane i odporne na UV. 

4. Koryta (drabinki kablowe) ze stali ocynkowanej pod ciągi kablowe prowadzić na typowych 
wspornikach pod sufitem pomieszczeń pompowni i odżużlania oraz na zewnątrz kotłowni. 

5. Kable należy trwale oznakować na obu końcach w sposób umożliwiający ich jednoznaczną 
identyfikację. 

6. Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne zamontowane przez Wykonawcę winny być nowe 
- rok produkcji najpóźniej 1 rok przed montażem. 

 

IV. WYMAGANIA DLA INSTALACJI AKP I A 

1. Istniejący i eksploatowany przez Zamawiającego system sterowania i automatyki kotła K-2 
należy traktować jako system nadrzędny. Wydajność głównego wentylatora wyciągu spalin 
WS-1., będzie regulowana (jak dotychczas) przez istniejący system sterowania kotłem. 

Układ odpylania ma zostać wyposażony w: 

• automatyczny układ regeneracji worków zapewniający pracę w trybie bezobsługowym, 

• automatyczne odcięcie spalin od sekcji filtrów workowych gdy temperatura spalin osiągnie 
wartości niedopuszczalne, 
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• układ sygnalizacji i blokad zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. trybie automatycznym jak i ręcznym. 

3. Na panelu operatorskim szafy zasilająco sterowniczej odpylania kotła zaprojektować 
synoptyki umożliwiające  sterowanie  i  wizualizację  pracy  instalacji  odpylania. Synoptyki 
winny obejmować wszystkie niezbędne parametry do sterowania i prowadzenia prawidłowej 
pracy instalacji odpylania. Oprogramowanie oraz kody źródłowe oprogramowania sterownika 
przekazać Zamawiającemu po okresie gwarancji instalacji. Ilość parametrów eksponowanych 
na synoptyce zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. 

4. Zamawiający proponuje wykorzystanie istniejących wzorów obrazów synoptycznych 
stosowanych w istniejącym układzie odpylania. 

5. Zastosowana aparatura pomiarowa powinna gwarantować wysoką jakość pomiarów, posiadać 
izolację galwaniczną we-wy. 

6. Zastosowane w instalacji zawory, zasuwy, przepustnice i klapy sterowane powinny być 
wyposażone w siłowniki zasilane elektrycznie posiadające styki położenia krańcowego, 
pozwalające na odwzorowanie stanu pracy armatury na synoptyce. Odwzorowanie dotyczy 
również armatury sterowanej ręcznie, a mającej istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy i 
obsługi urządzeń. 

 

 
V. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

1. Dokumentacja wszystkich występujących branż – (Projekty) podlega uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Do celów projektowych Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych 
informacji oraz dokonanie wizji lokalnej. Fazę projektowania i uzgadniania należy 
zakończyć w terminie  30 dni od podpisania umowy.   

2. Roboty prowadzone będą na terenie zakładu o ruchu ciągłym. Organizacja i sposób 
prowadzenia robót musi gwarantować eksploatację drugiego kotła K1, podłączonego do 
tego samego komina. 

3. Wykonawca organizuje i ponosi koszty organizacji placu budowy wraz z jego 
zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

4. Wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania i powstałe z winy 
Wykonawcy, będą przez niego usunięte na własny koszt przed terminem ukończenia całości 
robót. 

5. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zadania, Wykonawca przekaże  
Zamawiającemu. 

6. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe oraz posiadać znak CE. Deklaracje 
zgodności dla wszystkich urządzeń i materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

7. Dla wszystkich podlegających wbudowaniu urządzeń, podzespołów i elementów, Wykonawca 
przekaże stosowne dokumentacje Zamawiającemu. 

8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi nowej instalacji, dla wyznaczonych przez 
Zamawiającego pracowników służb eksploatacyjnych, jeśli będzie to konieczne. 
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9. Po uruchomieniu instalacji, Zamawiający we współpracy z 
Wykonawcą przeprowadzi ruch próbny na gorąco, minimum 72 
godziny nieprzerwanej pracy kotła i instalacji odpylania. 

10. Pomiary poziomu emisji pyłu zleci Zamawiający. Pomiary zostaną wykonane po 
bezusterkowym ruchu próbnym na gorąco. 

11. Pomiar poziomu emisji pyłów będzie wykonany dla dwóch obciążeń kotła: 2 MW oraz 6 
MW. Pomiary wykonane zostaną przez laboratorium w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 
12. Z uwagi na warunki pogodowe, należy przewidzieć, że pierwszy ruch próbny na zimno 

możliwy będzie we  lipiec/sierpień  natomiast  na gorąco z mocą kotła w przedziale 2-6 MW  
w listopad/grudzień 2023 r. 

13. Warunkiem odbioru jest: 

a) wykonanie  robót objętych zakresem, o którym mowa w dziale II SWZ 

b) przekazanie instrukcji obsługi i dokumentacji powykonawczej wszystkich 
uzgadnianych branż; 

c) przekazanie dokumentów DTR urządzeń i podzespołów podlegających zabudowie w 
instalacji; 

d) przekazanie dokumentu gwarancyjnego; 
e) szkolenie obsługi ; 

 
VI. WARUNKI I WYMOGI ZAMÓWIENIA 

a. Warunkiem przyjęcia ofert jest spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych niniejszą 
SWZ. 

b. Zamawiający dopuszcza po akceptacji stosowanie rozwiązań i materiałów równoważnych, 
których właściwości i funkcjonalność nie będzie gorsza niż zawarte w SWZ.  

c. Oferta powinna odnosić się do pełnego zakresu SWZ oraz zawierać wszystkie wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 

d. Termin realizacji robót ustala się do dnia 30.10.2023 r. 

e. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie do wykonywania prac 
będących przedmiotem zamówienia. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

f. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz gwarancjach 
bankowych, 
5.1. Sposób wnoszenia wadium: 

a) przelewem - na konto ZEC Sp. z o.o. – Santander BP S.A. Oddział w Ostrzeszowie 
nr  57 1090 1173 0000 0000 1702 0988  

Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium. Dokument przelewu 
winien być opisany (Wadium - wykonanie modernizacji układu odpylania i 
odprowadzania spalin  kotła  K2) . 
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b) gwarancję - należy załączyć do oferty przetargowej. 
Gwarancje winny być wystawione na okres nie krótszy 
niż okres związania ofertą tj. minimum 30 dni. 
Gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, następuje jego bezwarunkowa 
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
 odmówił podpisania umowy, na warunkach określonych w SWZ, 
 nie zawarł umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

g. Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 

h. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego robót. 

i. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt, wszelkich niezbędnych 
ubezpieczeń wykonywanych robót. Odpowiedzialność za wypadki i straty niepokryte 
ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Odszkodowania wypłacane z tytułu tych ubezpieczeń 
Wykonawca wykorzysta zgodnie z ich przeznaczeniem. 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

a. Ofertowa kwota ogólna wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną, 
która pozostanie bez zmian w trakcie realizacji umowy. 

b. Fakturowanie. Wykonawca może wystawić trzy faktury: 

a) pierwsza, w maksymalnej wysokości do 50% wartości wynagrodzenia umownego netto, 
płatna w  terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Podstawą do wystawienia faktury, 
będzie protokół stanu zaawansowania robót obejmujący dostawy, potwierdzony przez 
Zamawiającego, 

b) druga, w maksymalnej wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego netto,  płatna 
w terminie 30 dni od daty otrzymania. Podstawą  do wystawienia faktury, będzie protokół 
stanu zaawansowania robót obejmujący montaż izolacji termicznych i automatyki, 
zakończenie prac montażowych mechanicznych, potwierdzony przez Zamawiającego. 

c) trzecia, wystawiona po zakończeniu całości zadania po pozytywnym wykonaniu 
pomiarów gwarancyjnych instalacji i podpisaniu przez strony protokołu odbioru 
końcowego robót, płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, 

VIII. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA OFERTY 
a.  Opakowanie i oznaczanie ofert 

Oferta winna być umieszczona w 2 kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna 
jak i wewnętrzna winna być oznaczona: 

„ZEC Sp. z o.o. – oferta na  wykonanie modernizacji układu odpylania i odprowadzania 
spalin  kotła  K2  zlokalizowanego na terenie Kotłowni Miejskiej ZEC sp. z o.o. w 
Ostrzeszowie” 

Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy, aby 
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umożliwić odesłanie jej w przypadku złożenia po terminie. 

b.  Sporządzanie oferty 

2.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną 
trwałą techniką. 

2.2. Wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być wyrażone w 
złotych polskich. 

2.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 

2.4. Każda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana (zaparafowana). 

2.5. Oferta winna być spięta (zszyta) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

2.6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2.7. Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  niniejszą  SWZ  dokumenty  i 
oświadczenia, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze 
strony Wykonawcy. 

2.8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym, 
wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, dokonanego przez 
tłumacza przysięgłego legitymującego się stosownymi dokumentami. 

2.9. Załącznik nr 1 „OFERTA PRZETARGOWA” winien być podpisany przez osoby 
uprawnione do   dokonywania   czynności    prawnych    i    podejmowania    
zobowiązań   w imieniu Wykonawcy (zgodnie z odpisem potwierdzającym 
zarejestrowanie działalności gospodarczej). 

2.10. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę posiadającą pełnomocnictwo osób 
uprawnionych. W takim przypadku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa. 

2.11. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
związanych z opracowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę. 

c.  Zawartość oferty 
Oferta winna zawierać: 
3.1. Dokument „OFERTA PRZETARGOWA” wg załącznika nr 1. 

3.2. OŚWIADCZENIA zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

3.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

3.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

3.6. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej - kopię umowy spółki cywilnej. 
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3.7. Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

3.8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dziesieciu lat, minimum 3 udokumentowanych 
referencjami realizacji odpylania kotłów węglowych rusztowych o mocy 3-15 MW  
opartych na kombinacji baterii cyklonów i niezależnie działających filtrów workowych 
wraz z automatyką sterującą. Do wykazu robót wykonawca załącza referencje 
potwierdzające prawidłowe wykonanie. 

3.9. Kosztorys ofertowy. 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonych  za  zgodność  przez  osobę/osoby  uprawnione  do  podpisywania  oferty z 
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania (na etapie badania oferty) przedstawienia 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

Wykonawca winien ustosunkować się do wszystkich wymagań Zamawiającego 
określonych w punkcie 2 i 3 pod rygorem odrzucenia oferty. 

 
IX. TERMIN, MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT, OTWARCIE OFERT 

a. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie ZEC Sp. z o.o. 
w Ostrzeszowie ul. Kąpielowa 5 do dnia 28.12.2022 r., do godz. 1200  w Sekretariacie. 

b. Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo wycofać swoją ofertę. 
Zwrot wycofanych ofert nastąpi po terminie otwarcia ofert. 

c. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone bez otwierania. 

d. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Ostrzeszowie przy ulicy 
Kąpielowej 5, w dniu 28.12.2022 r. o godzinie godz. 12 30 bez udziału składających 
oferty. 

e. Po otwarciu ofert Zamawiający na stronie www.zecostrzeszow.pl oraz   www.zec-
ostrzeszow.biuletyn.net  poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę 
Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty. 

f. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców 
uzupełnienia ofert, oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 
X. ANALIZA OFERT, WYBÓR OFERTY 

a. Podczas sprawdzania ofert i ich zgodności z wymaganiami komisja ustala czy: 
1.1. Ofertę złożono w wymaganym terminie, 
1.2. Wpłacono wadium w wymaganym terminie i formie, 

1.3. Oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby 
uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w 
imieniu przedsiębiorstwa, zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie 
działalności gospodarczej lub prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem), 
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1.4. Oferta jest zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Oferta, która nie spełnia powyższych wymagań zostanie 
odrzucona przez Zamawiającego. 

b. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
cena - 100 % - Przy kryterium „cena” najwyżej oceniana będzie oferta o najniższej cenie. 

 
XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

a. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu umowy spełniając wszystkie warunki określone w SWZ. 

b. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi Wykonawców na stronie www.zecostrzeszow.pl 
oraz www.zec-ostrzeszow.biuletyn.net.pl wskazując firmę (nazwę) tego Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano. 

 
XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ 

a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ. 

b. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynie 
na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia do SWZ będą 
publikowane na stronie internetowej www.zecostrzeszow.pl oraz  www.zec-
ostrzeszow.biuletyn.net  

c. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Sławomir Kuchta   tel.  62 586 04 01 w  godzinach  od  800  –  1400.  pok.  49,  e-mail: 
cieplo@zecostrzeszow.pl 

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY 
a. Wymagania dotyczące warunków, terminu realizacji, terminu płatności, gwarancji. 
b. Wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian w trakcie realizacji umowy. 

c. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem 
umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

a) 50% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
odbioru robót. 

b) 50% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty 
odbioru ostatecznego tj. po upływie gwarancji 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu gwarancji 
ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Gwarancja  winna  zawierać  stwierdzenie, że na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia, następuje 
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie 
wywiązania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na 
usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych   na 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji winna być ona wystawiona na 
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Załączniki do SWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Dokument „Oferta przetargowa”. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia. 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych robót. 
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                                               Załącznik nr 1 

OFERTA PRZETARGOWA 
na 

wykonanie modernizacji układu odpylania i odprowadzania spalin  kotła  K2  zlokalizowanego na 
terenie Kotłowni Miejskiej ZEC sp. z o.o. w Ostrzeszowie 
 
 

 

Zamawiający: 

 

 
 

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
 ul. Kąpielowa 5 
63-500 Ostrzeszów 

 
 

Wykonawca:........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

(nazwa, adres, tel.) 
 
 
 

OFEROWANA CENA NETTO ................................................. zł 
 

(słownie: 
…………............................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………..............................) 
 
OFERTOWA CENA BRUTTO (CENA NETTO + VAT)………………………………… ZŁ 

 
 
Roboty dodatkowe w przypadku ich wystąpienia, zostaną rozliczone wg średnich cen SEKOCENBUD z 
ostatniego kwartału. 

 
  
..………………………...............                                                 ………........................................................ 
pieczątka firmowa Wykonawcy                      (imię i nazwisko)  
                                                                                                               podpisy osób uprawnionych  
                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
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                                            Załącznik nr 2 

 
O Ś W I AD C Z E N I A 

1. Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego niniejszą specyfikacją warunków 
zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi niniejszą specyfikacją    i 
przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z placem budowy związanym z wykonaniem modernizacji układu 
odpylania i odprowadzania spalin  kotła  K2  zlokalizowanego na terenie Kotłowni Miejskiej ZEC sp. 
z o.o. w Ostrzeszowie 

4. Oświadczamy, że: 

4.1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

4.2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac, 
4.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
4.4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Oświadczamy, że dysponujemy sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani nie krócej niż 30 dni licząc od terminu 
upływu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam 
wynagrodzenia umownego za wykonane roboty. 

8. Oświadczamy, że /nie/* jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr 
NIP........................................................... 

9. Oświadczamy, że /nie/* wyrażamy zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (w przypadku wybrania oferty i wniesienia wadium w pieniądzu). 

10. Oświadczamy, że wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) odbierzemy w formie przelewu 
bankowego:  

Bank 
……………………………………………………………........................................................................ 

numer konta: 
………………………………………………….......................................................................................... 
Wyklucza się formę gotówkową zwrotu wadium. 

11. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie gotówki/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości  5%  ceny  
ofertowej brutto tj. ........................................................... zł (słownie: 
………………………………………………………………..................................................................). 

 

12. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego lub 
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nierzetelnego wykonania umowy. 

13. Oświadczamy, że spełniamy inne wymagania określone w 
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Ostrzeszowie. 

14. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w 
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty 
budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Ostrzeszowie 

 
 

Oferta składa się z ................................ kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron. 
(ilość stron) 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 

Data: ................................. ……….……………………............................................ 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/upoważnionej) 

 

 



 
 
 

 

 
                           Załącznik nr 3 

 
Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich pięciu lat 

 
Lp. Zakres robót z podaniem 

charakterystycznych danych 
obrazujących wielkość 

zadania 

Lokalizacja robót, zamawiający 
(należy podać nazwę inwestora lub użytkownika) 

 
Rok realizacji Wartość netto 

robót w PLN 

1.     

2.     

3.     

     

 
Do wykazu robót wykonawca załącza referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie. 
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