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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Dotyczy: wykonania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wymiany
istniejącego żródła ciepła w Bierutowie, przy ul. Zielonej 7.

1. Wstęp

PGN|G TERMlKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana
dalĄ Zamawiającym, zaprasza do żożenia ofeń w przetargu pn. ,,Wykonanie
projektu budowlano - wykonawczego obejmującego wymianę źródła ciepła
w istniejącej Kotłowni Osiedlowej na koĘ gżewcze wykorzystujące biomasę
o mocy nominalnej 1 MWt (2 koĘ 500 kW), montażu bufora ciepła w połączeniu
z pompą ciepła oraz kotłami grzewczymi na biomasę wraz z włączeniem do
istniejącego systemu cieplnego i towarzyszącymi instalacjami: wodną,
kanalizacyjną, elektryczną i sterowaniem a także odprowadzeniem spalin."

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które
nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843, ze zm.). Postępowanie zakupowe prowadzone jest w oparciu o przeplsy
zawarte w Regulaminie udzielania zamówień w Grupie Kapitałowej PGNIG TERM|KA
z dnia 1 czerwca 2019 roku oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wszelkie
informacje przedstawlone w niniejszej lnstrukcji dla \Ą/ykonawców pżeznaczone są
wyłącznie w celu przygotowania ofeĘ i w źadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób. lnformacje uzyskane w Postępowaniu objęte są
poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawcy zobowiązani są zastosować się do wymagań określonych w dokumentacji
dla prowadzonego Postępowania.

2. Dokumenty postępowania
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lnstrukcja dla Wykonawców wrazz:

Załącznik nr 1 - Formularz ofeńowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (Oświadczenie
RoDo).

Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień w Grupie Kapitałowej PGNiG
TERMIKA.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

Załącznik nr 5 - Schemat technologiczny Osiedlowej KotłowniWęglowej.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu
oraz spełniania warunków w postępowaniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest projekt budowalny wraz z wszeIkimi projektami
branźowymi obejmujący wymianę żrodła ciepła na koĘ gżewcze na biomasę o mocy
całkowitej 1MWth, montaż bufora ciepła w połączeniu z pompą ciepła oraz
biomasowymi kotłami z podłączeniem do towarzyszących instalacji: wodno-
kanalizacyj ną, elektry czną i sterowan iem wraz z wszelkim i koniecznymi uzgod n ien iami
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.
Projektowany układ będzie pracować w zakresie zasilania instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania ciepĘ wody uzytkowej dla pIanowanych pzyłączeń -
Budynki Mieszkalne Wielorodzinne, przy ul. Zielona7a-7c, ZieIona 8-8e, Zielona 9-9d,
Zielona 10-10c.

3,2 Opis głównych czynnościw ramach zamówienia:

3,2,1 \AĄlkonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi koniecznymi
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania
zgłoszenia:
3.2.1,A Kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy wymlany obecnego źródła
ciepła na 2 kotły biomasowe (zrębka drzewna) oraz montaźu bufora ciepła
w połączeniu z pompą ciepła oraz ww. kotłami. Moc urządzeń:2 x kocioł na biomasę
o mocy 500 kW każdy (łączna moc 1 MWt), Projekt powinien uwzgIędnić całkowite
odstawienie kotłów węglowych marki Tilgner, typ,KTM 500 (kotł tłokowo-miałowe),
które znajdują się w kotłowni. Specyfikacja techniczna bufora ciepła zostanie
dostarczona na etapie realizaĄi projektu. Bufor ciepła będzie bezpośrednio
podłączony z pompą ciepła oraz kotłami na biomasę. Bufor ciepła jest przewidziany
do pracy całorocznej.
3.2,2 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej ww. projekt
budowlany oraz wszelkie projekty wykonawcze branżowe obejmujące ,'u$ól[}Jł,.



3,2.2.A,\A/ykonanie projektu technologicznego - połączenie teęhnologiczne obecnego
układu z kotłami grzewczymi na biomasę przy uwzględnieniu zamontowanych
urządzeń.
3.2.2,8 Wykonanie projektu technologicznego - połączenie technologiczne bufora
ciepła z kotłami grzewczymi na biomasę oraz pompą ciepła pży uwzględnieniu
zamontowanych urządzeń.
3.2.2,C \A|konanie projektu konstrukcyjno-budowlanego obejmującego, między
innymi:

o układ odprowadzenia spalin uwzględniający wyposażenie w wyczystkę i tacę
kondensatu z odprowadzeniem do neutralizatora - jeżelijest wymagane,

o projekt fundamentu pod kotły biomasowe,
o projekt magazynu na biomasę w postaci zwańej, zgodnie z wymaganiami dot.

zagrożeń ppoż. oraz wybuchowych dla budynku magazynu biomasy
określonych w Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Magazyn
na biomasę zostanie zlokalizowany w obecnym składzie węgla.,

o projekt dozownika biomasy.
3.2.2,D Wykonanie pĄektu elektrycznego i AKPiA - uwzględniającego sterowanie
nowym żródłem ciepła, buforem ciepła, pompą ciepła oraz instalacjifotowoltaicznej.
UWAGA: NaIeży dobrać automatyke oraz armature tak. aby zapewnió mozliwość
wspĘracy wszystkich źródeł ciepła wykozystując maksymalnie ich zdolności
wvtwórcze przv zachowaniu maksymalnej sprawności źródła oraz minimalizacje
kosztów.
Ponadto, układ automatycznej regulacji powinien zostać dobrany uwzględniając
wszystkie nowe żródła ciepła (kotły grzewcze na biomasę, pompa ciepła).
Projektowany układ automatyki ma na celu uzyskanie układu efektywnego
energetycznie, Specyfikacja techniczna żródeł energii zostanie dostarczona
\A/ykonawcy w zakresie uwzględnionym przez projekt.

3.2,2.E JeżeIi dotyczy, wykonanie projektu instalacjiwodno-kanaIizacyjnej
z uwzględnieniem istniejącego przyłącza wodno-kana!lzacyjnego na terenie
Osiedlowej Kotłowni Węglowej. O ile jest wymagane, pozyskanie warunków
pzyłączenia na dostawę wody i odprowadzenie kanalizacji uwzględniając przy tym

wykonanie hydrantu pzeciwpożarowego.
UWAGA: lstniejąca Osiedlowa Kotłownia Węolowa jest podłączona do mieiskiej sieci
wodociągowej i kanalizacyinej.
3.2.3 Projekty powinny obejmować w szczególności roałliązania zapewniające
bezp ieczn ą i p rawi dłową p ra cę z v,tykorzysta n iem istn iej ących rozwiązań
w Osiedlowej KotłowniWęglowej Iub nowych w postacistacji uzdatniania wody, układu
stabilizacjiciśnienia, układu automatycznej regulacjitemperatury regulacją pogodową-
jeżeli dotyczy.
3,2,4 Planując projekt wymiany żródeł ciepła na koĘ biomasowe nalezy mieć na
uwadze takie rozwiązanie, aby koĘ biomasowe były podłączone do bufora ciepła.
Planowany układ powinien zostaó tak zaprojektowany, aby mógł pracowaó w dwóch
wariantach: letnim oraz zimowym, z dowolnym wyborem pracujących iednostek.
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wytwórczych na potrzeby odbiorców, Projekt powinien przewidywać pracę kotłów
grzewczych na biomasę jako samodzielne źródło ciepła w okresie zimowym
i przejściowym, zaś w okresie letnim jedynie w razie potrzeby, gdy uzyskanie
wymaganych parametrów przez pompę ciepła okaże się niemożliwe.
UWAGA: Należy zaprojektować połączenie hvdrauliczne nowych kotłów

biomasowych, bufora ciepła oraz pompy ciepła z istniejącym rozwiązaniem.
3.2,5 W projekcie należy uwzględnić układy pomiarowe ciepła brutto
wyprodukowanego przez kazde z nowo zainstalowanych żrodeł ciepła.
3,2,6 Do Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń

i uzgodnień do przeprowadzenia inwestyĄi, za wyjątkiem pozwolenia na budowę lub

dokonania zgłoszenia. Zamawiający samodzielnie wystąpi o pozwolenie na
budowę/dokona zgłoszenia na podstawie dokumentów skompletowanych przez
Wykonawcę. Jeżeli jest wymagane, Wykonawca przygotuje kompletny wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszelkie opłaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych
z pozyskiwaniem decyzji, pozwoleń i uzgodnień powinny zostać uwzględnione do ceny
wykonania przedmiotu zamówienia,
3.2,7 Spółka wymaga od Wykonawcy przedstawienia wstępnej koncepcjidla głównych

elementów technologicznych do 2 (dwóch) tygodni od dnia podpisania Umowy.
Zamawialący zamierza zakupić dwa koĘ biomasowe z infrastrukturą towarzyszącą
wraz z układem transpońu biomasy, tak aby w sposób płynny móc zrealizować prace

budowlane bezzwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia.
Specyfikacja techniczna zakupionych elementów zostanie dostarczona \Ałlkonawcy
w zakresie uwzględnionym przez projekt.

3,2.8 Przedmiary robót.
3,2.9 Kosztorysy inwestorskie.

4. Gwarancje
4.1. Nie dotyczy.

5. Termin i miejsce reaIizacji zamówienia

5.1 Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie
zgodnym z przedstawionym w § 5 załączonego wzoru umowy (załącznik nr 4).

5.2, Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po:

a) Przekazaniu projektu budowlanego i wykonawczego w pięciu egzemplarzach,
wrazz przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi.

b) Przekazaniu kopii dokumentów składanych w urzędach w imieniu
ZamawiĄącego

c) Przekazaniu oryginałów decyzji i innej korespondencji otrzymanej z uzędów
i innych organizacji a związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.3. Wsytuacji, w której zprzyczyn niezależnych od \Afukonawcy dochowanie terminów
pośrednich realizacji umowy stało się niemożliwe jeszcze przed jej podpis".'"łśfu,nu



możliwe jest dochowanie terminu końcowego, Zamawiający dopuszcza mozliwość
proporcjonalnego przesunięcia zagrożonych terminów, bez zmiany terminu
końcowego, o którym mowa w § 5 wzoru Umowy (załącznik nr 4).

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich
spełnienie

6,1. O zamówienie mogą ubiegać się \Afkonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeIi przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny
i dysponują osobami zdoInymi do wykonania Zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedm iotu zamówien ia,

d) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
(np. w konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy przedłożą wraz z ofeńą
umowę określająca strony umowy, cel działania, ważność umowy, sposób ich
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich,
zakres i sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności
wykonawców).

6.2. Ocena spełniania warunków wymaganych w Postępowaniu będzie dokonywana
metodą spełnia/nie spełnia. ZamawiĄący dokona oceny spełniania przez
\Atlkonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych
dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału
w Postępowaniu, mogą zostać przez Zamawiającego wykluczeni z Postępowania
zakupowego.

6.3. ZamawiĄący może. wykluczyó \Ą|konawców z Postępowania zakupowego
o udzielenie zamówienia, którzy:

a) w ciągu ostatnich tzech lat przed wszczęciem Postępowania zakupowego nie
wykonali Zamówienia udzielonego im pzez Zamawiającego lub inne społki z GK
PGNIG TERMlKA lub wykonali je z nienależytą starannością lub zostaIi wpisani do
Rejestru Wykonawców wykluczonych z udziału w Postępowaniu Iub kiedy istnieje
między \AłlkonawGQ, a Zamawiającym spór w przedmiocie naleźytego wykonania
zamówienia, i

b) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania zakupowego
odmówili podpisania umowy zakupowej lub umowy ramowej lub realizacji
Zamówienia na warunkach określonychw złożonej ofercie,

c) w stosunku, do których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd
odmówiogłoszenia upadłościz uwagi na niewystarczające aktywa na potwierdzenie
upadłości albo w razie zawarcia z wlerzycielami układu powodującego zagrożenie
dla realizacji Zamówienia lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa vWkon"{Hbo.^dt



d) których upadłość lub likwidację ogłoszono lub w stosunku, do których wszczęto
Postępowanie upadłościowe !ub likwidacyjne,

e) nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń oraz nie spełnili innych
wymogów koniecznych do udziału w postępowaniu zakupowym określonych przez
ZamawiĄącego,

f) nie zgodzili się na pzedłużenie okresu związania ofeńą,

g) złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego Postępowania zakupowego,

h) wykonywali czynności związane z przygotowaniem postępowania zakupowego
lub posługiwali się w celu sporządzenia ofeńy osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności lub gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie
wph7wania na czynności wykonywane przez pracowników Zamawiającego.

6.4. Dla uznania, ze V§konawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a) źożył oświadczenie o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego
zamówienia zdolności technicznej, zawodowej oraz doświadczenia (załącznik nr 6),

b) przedstawił dokumenty potwierdzające, żew okresie ostatnich 5 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofeń, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić
wcześniej) minimum 5 (pięć) zadań polegających na kompIeksowym opracowaniu
projektu budowlanego wraz z branżowymi projektami wykonawczymi kotłowni
biomasowych lub gazowych.

c) wykazał dokumenty potwierdzĄące posiadanie minimum 5 lat doświadczenia
w opracowaniu projektów budowlanych wraz z branżowymi projektami
wykonawczymi kotłowni biomasowych lub gazowych (referencje, potwierdzenia
realizacji umów lub zleceń itp.).

6.5. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu \Afikonawca
zobowiązany jest dołączyć do ofeńy dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej
I nstrukcji d la \Afikonawców.

7. Opis sposobu przygotowania ofeĘ iforma ofeĘ
7 .1, Treść ofeńy musi odpowiadać treści niniejszej lnstrukcji dla \A|konawców
i odnosió się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia,

7,2, Ofeńa musi być sporządzona w języku polskiin, pismem czytelnym.

7.3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofeńę.

7 ,4, Ofeńa wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy
wynikającymi z dokumentu wydanego przez właściwy organ Ęestrowy, (np. Krajowy
Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników wlaz ..

{,N6oł/,l.,



z Wkazaniem umocowania do działania w imieniu i na żecz danego Wykonawcy
osoby/osób udzielających pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa

winien być dołączony do ofeńy. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają
się wspólnie, Ofeńa musi być podpisana pżez upoważnionych przedstawicieli tych
Wykonawców do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.5, Każdy z \Afikonawców składa tylko jedną ofeńę i podaje stałe ceny jednostkowe

oraz cenę całkowitą netto (bez VAT) zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
w walucie określonej w formularzu ofeńowym, za rea|izację przedmiotu zamówienia
(wliczone również cła, podatki, ubezpieczenia, transpoń itp.).

7,6. Do wynagrodzenia obliczonego na podstawie cen jednostkowych zostanie
każdorazowo doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

7.7, Ofeńy niezgodne z wymaganiami okreśIonymi w niniejszej lnstrukcji

dla \A/ykonawców będą podlegały odrzuceniu.

8. Zawańość ofeĘ
8. 1 . Potwierdzenie terminu realizaĄi przedmiotu zamówienia, potwierdzenie terminu
ważności ofeńy, oświadczenie o udzieleniu gwarancji - jeżeli dotyczy, oświadczenie,
że Wykonawca zapoznał się ze wzorem umowy i warunkami przedstawionymi
w niniejszej lnstrukcji dla \A/ykonawców oraz oświadcza, że spełnia warunki udziału
w Postępowaniu (wypełniony Formularz ofeńowy -załącznik nr 1).

8.2. \A|konawca przedstawi w formularzu ofeńowym (załącznik nr 1) szczegołowy opis
za p l a nowa n ych d z i ała ń ałliązany ch z r ealizacj ą p rzed m iotu zam ówie n i a.

8.3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa

w pkt 6.1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofeńy:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu określonych
w pkt. 6,1 oraz oświadczenie o nlepodleganiu wykluczeniu z Postępowania na
podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3 nlniejszej lnstrukcji dla \A|konawców
- (wypełniony Formulaz ofeńovly -załącznik nr 1).

b) aktualny odpis z właściwego Ęestru albo aktualne zaświadczenie o wpisle
do ewidencji działalnoścl gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do Ęestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

8.4. Oświadczenie dotyczące ochrony danych psobowych stanowiące załącznik
nr 2 do niniejszej lnstrukcji dIa Wykonawców.

8.5. Ceny jednostkowe netto oraz cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu

zamówienia (wypełniony Formularz ofeńowy - załącznik nr 1).

8.6. Pełnomocnictwo udzieIone osobom uczestniczącym w Postępowaniu po stronie
\Ą/ykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do działania w imieniu
i narzeczdanego Wykonawcy osoby/osób udzieIających pełnomocnictwo, o ile prawo 
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do reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu Ęestracyjnego.

9. Kryteria oceny ofeń

9.1. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ofert pod kątem wymogów określonych
przez Zamawiająceg o w n i n iejszej l n stru kcj i d l a Wykonawców.

9,2, Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofeńy Zamawiający stosować będzie
kryterium najnizszej ceny.

9.3. Ofeńy niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg poniższego wzoru:

D -'T'T* 100I - Cbad

gdzie:
P - liczba punktów badanej ofeńy
Cmin - najnizsza cena netto wśród ofeń niepodlegających odrzuceniu
Cbad - cena netto badanej ofeńy

9.4, Za najkorzystniejszą ofeńę zamówienia Zamawiający uzna ofeńę tego
\A/ykonawcy, który zaoferuje najnizszą cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, a tym samym uzyska największą ilośó punktów (P).

9.5. Niniejsze szczegółowe warunki wyboru ofeń nie mogą być zmienione przez
\A/ykonawcę pod rygorem odrzucenia ofeńy.

10. Miejsce itermin składania ofeń

10.1. Przesłanie na adres pocztowy Społki PGNaG TERMIKA Energetyka
Rozproszona sp. zo.o., pl. Solidarności 1l3l5,53-661 Wrocław.

10.2. Osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach pracy biura 08:00 - 15:30: PGNIG
TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o., pl. Solidarności 1l3l5,53-661 Wrocław.

Termin składania ofeń upływa 17,02.2021 r, godz, 14:00. Bieg terminu związania
ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń. OfeĘ dostarczone po
określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Termin związania ofeĘ
11.1. Wykonawca będzie związany ofeńą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu
terminu do składania ofeń.

11,2, Przed uptywem terminu związania ofeńą ZamawiĄący moźe zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na pzedłużenie terminu związania ofeńą.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofeńą z własnej inicla\* 
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11.3. Wykonawcy, którzy nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania Ofeńą
zosta ną przez Zamawialąceg o wykl uczen i z Postępowa n ia.

12. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami

Ze strony Zamawiającego upowaźnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kamila KoźbiaŁLoba - Kierownik Działu Zarządzania Projektami
e-mail : kamila. loba@pter. pl

tel.: 885-920-438

Marcin Makarewicz - Kierownik Działu lnwestycji
e-mail: marcin,makarewicz@pter. pl

tel.: 609-133-050

l3.lnformacja na tematvrłysokości i formy wadium, zasad jego zwrotu i przyczyn
utaŃy wadium pfzez Wykonawcę, jeśli wadium jest ułymagane.

Nie dotyczy.

14. WiĄa lokalna

Zamawiający wymaga odbycia wlĄi lokalnej przed złożeniem ofeńy przez
potencjalnych Wykonawców w ustalonym terminie. Zamawiający Wznaczy termin

i osobę do przeprowadzenia wizji lokalnej. Podczas obligatoryjnej wizji lokalnej

zosta n ie d osta rczo na oraz pzekazana doku mentacja tech n iczna ob iektu.

15. Podwykonawcy

Wykonawca, zgodnie z § 18 wzoru umowy (załącznik nr 4), po uzyskaniu wyrażonej

na piśmie zgody Zamawiającego może powierzyć wykonanie części prac wyłącznie
takiemu podwykonawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje

i uprawnienia do wykonywania objętych niniejszym Postępowaniem zakupowym prac.

16. Warunki płatności

16,1, Zamawiający nie przewiduje mozliwości udzielenia zaliczkl na realizację prac

będących przedmiotem niniejszego Postępowania.

16.2. Wynagrodzenie za wykonanie prac będzie płatne na podstawie faktur

wystawionych zgodnie z zapisaml zawańymi w § 9 wzoru umowy (załącznik nr 4)

wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

16.3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
ZamawiĄącego.

16.4. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczenia
odsetek za opóżnienie w wysokości ustawowej. {,b;olłr.
17. lnformacje dodatkowe dla Wykonawców



17 ,1, Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej ofeńy zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli ofeńy niepodlegające odrzuceniu o wyniku Postępowania,
wskazując imię i nazwisko lub nazwą (firmę) i adres \Ękonawcy, którego ofeńa została
wybrana oraz imię i nazwisko lub nazwę (firmę) iadres Wykonawcy, podając punktację
przyznanąposzczeg ó! nym Wykonawcom w p rowadzonym Postępowan i u zaku powym.

17,2. Wykonawca, którego ofeńa zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania
umowy.

17,3. \Ą/ykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy
wszelkich poufnych informacji uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji
umowy. lnformacje te nie mogą być ujawnione osobom trzecim.

17,4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne auiązane z przygotowaniem
i złoźeniem ofeńy, niezaleznie od wyniku Postępowania. Wykonawcy zobowiązują się
nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem ZamawiĄącego.

17,5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Postępowania w części lub
w całości bez podania przyczyny. Wykonawcy zobow!ązują się nie wnosić
jakichkoIwiek roszczeń z tego §ftułu wzg!ędem Zamawiającego.

17 ,6, Jeżeli Wykonawca, którego ofeńa została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla
się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofeń, bez przeprowadzan ia ich ponownej oceny.

18. Zastzeżenie możliwości zmiany lub odwołania warunków zawaĘch
w lnstrukcji dla Wykonawców

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów lnstrukcji dla \A/ykonawców
w wypadku powstania waznej przyczyny.

PREZES ZARZĄDU

- Y-.D',br,,ńL,
\ Janusz Dobrosietski


