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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Przedmiot zapytania: 

 

MODERNIZACJA UKŁADU ODPYLANIA KOTŁA WR-25 NR 2 

ZAINSTALOWANEGO W CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ PRZY UL. ZACHODNIEJ 2 W 

SIERADZU 

 

I. Zamawiający 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Spółdzielcza 4  

98-200 Sieradz 

www.pecsieradz.pl 

pn. - pt.  7.00 - 15.00  

0-43 826 69 00 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie zapytania 

ofertowego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych na 

dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. w Sieradzu. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

a) Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego nowej instalacji odpylania spalin 

dla kotła wodnego typu WR-25 nr 2, 

b) Demontaż istniejących urządzeń odpylających, 

c) Dostawa, montaż i rozruch (w tym pomiary gwarancyjne) nowej instalacji odpylania 

spalin kotła WR-25 nr 2, 

 

W wyniku realizacji zamówienia, emisja pyłu zostanie ograniczona do wartości poniżej 100 

mg/m3
u

 przy zawartości 6% O2 w gazach spalinowych dla instalacji.  

 

Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest uprzednie dokonanie wizji lokalnej obiektu – 

przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym umówieniu się z osobą wyznaczoną przez 

Zamawiającego do kontaktu. 

 

 

 



IV. Informacje o zamówieniach uzupełniających. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

V. Termin realizacji umowy. 

 

Termin wykonania umowy: 30.11.2022 r. 

                                                                   

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej 

Specyfikacji. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w 

postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym SWZ: 

1. Warunki udziału w postepowaniu w zakresie: 

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku składania 

oferty przez kilku Wykonawców (oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek 

zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą się dysponowaniem 

wymaganym potencjałem finansowym. 

b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 

najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). W przypadku składania 

oferty przez kilku Wykonawców (oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten 

musi spełnić w całości jeden z Wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego 

zasoby Wykonawca się powołuje. 

2. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wiedza i doświadczenie: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. 

aby wykazał, że w okresie 2017-2021 wykonał co najmniej 3 prace o podobnym 

zakresie dla kotłów o mocy min. 10 MW, w tym co najmniej 1 zrealizowana inwestycja 

dla kotła WR 25. Doświadczenie musi być poparte listami referencyjnymi i wynikami 

pomiarów emisji pyłu o wartości poniżej 100 mg/m3
u przy zawartości 6% O2 w gazach 

spalinowych. 

3. Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami: 

a) co najmniej jedną osobą – projektantem posiadającym uprawnienia budowlane, o 

których mowa w obowiązującym Prawie budowlanym lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane uzyskane na  podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów – do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII, pkt e,f. 

b) co najmniej jedną osobą – posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w    

obowiązującym Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia 



budowlane uzyskane na podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów – w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, poprzez złożenie 

dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt e,f. 

c) co najmniej jedną osobą – posiadająca uprawienia budowlane, o których mowa w 

obowiązującym Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, poprzez złożenie 

dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt e,f. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (kopia 

uprawnień i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem) , 

posiadanych uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 

4) a także oświadczenia osób wskazanych do pełnienia funkcji w/w wymienionych o 

spełnianiu warunków określonych w postępowaniu wraz z opisem kwalifikacji oraz 

doświadczenia zawodowego, a także dokumenty potwierdzające doświadczenie 

niezbędne do wykonania zamówienia takie jak referencje, zaświadczenia od 

pracodawcy/zleceniodawcy. 

4. Dokonanie uprzedniej wizji lokalnej przedmiotu zamówienia (przed złożeniem oferty). 

5. Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5. 

6. Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6. 

7. Wykonawca załączy opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 

1.000.000,00 PLN, ważną na dzień składania ofert lub inny dokument potwierdzającym, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PL 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej 

wymienione warunki uznane zostaną ze spełnione wyłącznie, jeżeli Wykonawcy 

ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. 

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 

Formularzu Oferty. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, jako zakazanej 

do powierzenia Podwykonawcom, pod warunkiem, że Podwykonawca posiada określone 

uprawnienia i kompetencje, co najmniej na poziomie wymaganym w zapytaniu 

ofertowym. 

10. W przypadku wskazania w ofercie powierzenia wykonania Podwykonawcom części 

zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia wskazanych Podwykonawców 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 7. 

 



VII. Odrzucenie oferty i wykluczenie Wykonawcy 

 

a. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w 

szczególności poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) posiadanie, co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7. 

b. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem 

merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą istotnych oświadczeń i dokumentów 

wskazanych przez Zamawiającego 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

c. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie 

przysługują środki ochrony prawnej. 

 

VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2; 

b)  umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku 

składania oferty wspólnej); 

c)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na 

raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu 

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d)  potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3; 

 e) wykazu osób, o których mowa w Rozdziale VI pkt 7 a,b,c SWZ skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 



osobami  – Załącznik nr 4; 

f)  kopie stosownych uprawnień i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek; 

 g)  dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – nie mniejszej niż 1.000.000,00 

PLN; 

W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

każdy z wykonawców musi indywidualnie przekazać kopię w/w polisy ubezpieczeniowej; 

h)   listy referencyjne i wyniki pomiarów emisji pyłów poniżej 100 mg/m3
u, potwierdzające  

      doświadczenie Wykonawcy; 

      i)    gwarancja 3-letnia na cały przedmiot zamówienia; 

j) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5; 

k) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6; 

l) oświadczenie, o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 7. 

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem 

„za zgodność z oryginałem”. 

 

IX. Wyjaśnienia i zmiany w treści SWZ 

 

1. Wyjaśnienia treści SWZ 

 

Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej SWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

2. Zmiany treści SWZ 

 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SWZ. Dokonaną w 

ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 

2) Modyfikacja treści niniejszej SWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także 

warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SWZ. 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji 



Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie lub 

mailowo: 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Spółdzielcza 4 

98-200 Sieradz 

e-mail: sekretariat@pecsieradz.pl 

 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  

Kierownik DPC - Sławomir Kaniewski, e-mail: s.kaniewski@pecsieradz.pl tel. 603 173 123 

 

XII. Termin związania ofertą 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pozostawał związany złożoną ofertą co najmniej 

do dnia 18.01.2022 r.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, wymagać będzie złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XIII. Opis przygotowania oferty 

 

1. Wymagania podstawowe. 

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest 

łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania 

w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty 

oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 

oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 

lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego 

na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego uprawnione. 

mailto:sekretariat@pecsieradz.pl
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5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 

z niniejszą SWZ formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie 

nazwy firmy i siedziby.  

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

     2. Forma oferty. 

 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

SWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale 

połączone w jedną całość inną techniką. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 

są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 

reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być 

numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem 

wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 

potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 

treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub z treścią załączonego 

do oferty pełnomocnictwa.  

 

    3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

 

         Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sieradzu                      

         ul. Spółdzielcza 4 w sekretariacie do dnia 20.12.2021 r. do godz. 11:00 oraz zaadresować  

         w sposób następujący: 

 



      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Spółdzielcza 4,  98-200  Sieradz 

" Oferta w postępowaniu pn. Modernizacja układu odpylania kotła WR-25 Nr 2 

zainstalowanego  

w Ciepłowni Miejskiej przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu." 

         Nie otwierać przed dniem 20.12.2021 r. godz. 11:30 

 

Koperta oprócz opisu j.w. powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 

poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 

oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z 

dopiskiem „ZAMIANA”. 

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

 

 

XIV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

 

1. Miejsce składania ofert: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Spółdzielcza 4 

98-200 Sieradz 

sekretariat 

do dnia 20.12.2021 r. o godz. 11:00 

 

2. Miejsce otwarcia ofert: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Spółdzielcza 4 

98-200 Sieradz 

sala narad 

dnia 20.12.2021 r. o godz. 11:30 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

XVI. Kryteria oceny oferty 

 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 



    - cena ofertowa – 100%  

2. Wynik 

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

 

XVII. Warunki umowy 

 

1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2 Przystępując do zawarcia umowy Wykonawca winien przedłożyć dokument obejmujący 

ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN, na cały okres wykonywania 

przedmiotowego zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca w dacie zawierania umowy 

będzie posiadał wymagane ubezpieczenie, którego termin upływać będzie przed końcem 

ustalonego terminu wykonania zamówienia, w później niż na 7 dni przed zakończeniem 

obowiązywania złożonej polisy, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć nowy, 

aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia, pod rygorem wstrzymania budowy z winy 

Wykonawcy. 

3 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.  

4 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  

5 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8. 

 

XVIII. Ogłoszenia wyników postępowania 

 

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie zostaną powiadomieni o wyniku 

postępowania 

 w formie pisemnej. 

 

XIX. Informacje dodatkowe 

 

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Zamawiający zastrzega, że przewiduje uzupełnianie i wyjaśnianie treści dokumentów 

składanych przez wykonawców. 

3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż 

termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 

ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych 

omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w 

postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 

6. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach zapytania wszystkich wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez 



podania przyczyny, a Wykonawca oświadcza, że składając ofertę akceptuje SWZ na wykonanie 

„Modernizacja układu odpylania kotła WR-25 Nr 2 zainstalowanego w Ciepłowni Miejskiej 

przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu” i tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego w tym zakresie. 

 

XX. Informacje dotyczące RODO. 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o., ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz, Regon: 730203940, NIP: 827-10-06-473, z którym można 

kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz 

lub poprzez adres e-mail: sekretariat@pecsieradz.pl; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz lub poprzez adres 

e-mail: iodo@pecsieradz.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

Modernizacja układu odpylania kotła WR-25 Nr 2 zainstalowanego w Ciepłowni Miejskiej przy ul. 

Zachodniej 2 w Sieradzu. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

Udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w ustawie. 

Ponadto odbiorcami mogą być podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające); 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy  

o rachunkowości [Dz. U. z 2018 r., poz. 650] przez okres 6 lat od zakończenia umowy  

z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Sieradzu; 

2) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. Jest 

Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości jej zawarcia; 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

4) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Posiada Pani/Pan: 

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

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

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



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

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

 

XXI. Załączniki 

 

Załącznik Nr 1  - Szczegółowe warunki wykonania zamówienia. 

Załącznik Nr 2  - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 3  - Wizja lokalna 

Załącznik Nr 4  - Wykaz osób 

Załącznik Nr 5  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 

niepodleganiu  

   wykluczeniu z postępowania. 

Załącznik Nr 6  - Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej  

   zapewniającej wykonanie zamówienia 

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie, o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  

Załącznik Nr 8 - Projekt umowy 

 

 

 

 

Oryginał SWZ znajduje się w siedzibie Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.  

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 


