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1. Nazwa, adres Zamawiającego 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ 

NIP: 735-001-02-50 

REGON: 490761831 

KRS: 0000043037 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. Postępowanie 

o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe poniżej progów unijnych prowadzone jest bez 

zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm). W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego, stosuje 

się przepisy Regulaminu lub Kodeksu Cywilnego. 

 

3. Określenie sposobu uzyskania dokumentacji 

Zamawiający udostępnia Zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.mpecnowytarg.pl. Zapytanie 

ofertowe wraz ze wszystkimi załącznikami można: 

1) otrzymać na adres poczty e-mail lub odebrać w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym 

uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego: 

• Dawid Hyc – nr tel: 18 266 23 82 wew. 42 lub 739 240 555, e-mail: d.hyc@mpecnowytarg.pl 

• Ryszard Worwa - nr tel: 18 266 23 82 wew. 37 lub 531 430 804, e-mail: r.worwa@mpecnowytarg.pl; 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane i montażowe dla zadania „Modernizacja systemu 

ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. – Powstańców Śląskich 1” 

4.2. Planowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji energetycznego spalania paliw składającej 

się z agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999 MWe, kotła gazowo-olejowego o mocy 

cieplnej 4,5 MWt, budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 22,04 kWp  oraz 

wysokotemperaturowej pompie ciepła o mocy 150 kWt. Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana 

będzie na dachu oraz na elewacji południowej budynku technicznego z częścią administracyjną  

i elewacji budynku kotła gazowo-olejowego jak również na dachach projektowanych budynków kotła 

gazowo-olejowego i stacji transformatorowej z towarzyszącą jej infrastrukturą. Do realizacji 

inwestycji konieczne będzie wykonanie podziemnego zbiornika przeznaczonego do magazynowania 

oleju opałowego o pojemności 5 m3, wykorzystywanego do awaryjnego zasilania kotła gazowo-

olejowego, w przypadku braku dostawy gazu ziemnego. Ciepło wytwarzane w projektowanym źródle 

ciepła zasilać będzie miejską sieć ciepłowniczą należącą do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o., natomiast 

produkowana energia elektryczna będzie pokrywać potrzeby własne infrastruktury, a nadwyżka 

odprowadzona będzie do projektowanej stacji transformatorowej. Celem budowy nowej instalacji 

energetycznego spalania paliw jest ograniczenie spalania paliwa w postaci miału węgla kamiennego 

w instalacji, tj. Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej 108, należącej do Spółki, tym samym 

ograniczenia emisji CO2. Instalacja fotowoltaiczna zasilać będzie między innymi pompę ciepła typu 
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glikol-woda pracującą na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. 

4.3. Zadanie zostało podzielone na następujące Etapy, w których należy wykonać w szczególności  

co najmniej następujące roboty, obiekty i elementy: 

1) Etap 0  -  przygotowanie terenu budowy, w ramach którego należy wykonać m.in. następujące prace: 

a) wytyczenie i ogrodzenie terenu budowy, 

b) doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób 

umożliwiających ich rozliczenie z Zamawiającym); 

c) przebudowanie podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu kolidującego z realizacją 

zasadniczej części budowy. Uzbrojenie podziemne wymagające przebudowy to między innymi: 

- sieć ciepłownicza wysokich parametrów,  

- sieć ciepłownicza niskich parametrów,  

- kanalizacja deszczowa,  

- kanalizacja sanitarna,  

- wodociąg,  

- instalacja elektryczna; 

d) przygotowanie terenu wraz z zagospodarowaniem placu budowy dla potrzeb budowy z podziałem 

na jej etapową realizację; 

2) Etap I - budowa kotłowni gazowo-olejowej, w ramach której należy wykonać prace budowlane  

i montażowe z podziałem na dwa podetapy EI-1 i EI-2. Wykonanie prac w ramach podetapu EI-1 

ma zapewnić możliwość uruchomienia i eksploatacji kotła gazowo-olejowego we współpracy z 

systemem ciepłowniczym miasta (sieć niskoparametrowa) jako źródła szczytowo-rezerwowego  

w sezonie grzewczym 2022/23. Podetap EI-2 obejmuje wykonanie pozostałych robót, które będą 

możliwe do wykonania w trakcie i po zrealizowaniu Etapu II całości budowy.  

2.1) Podetap EI-1 obejmuje: 

a) roboty ziemne,  

b) roboty budowlane związane z wykonaniem płyty fundamentowej pod zabudowę budynku 

kotłowni,  

c) wykonanie ścian i stropodachu,  

d) zmiana warstwy termoizolacyjnej w pasie styku budynku administracyjno-biurowego  

z pomieszczeniami kotłowni gazowo-olejowej, 

e) wykonanie niezbędnych instalacji technicznego wyposażenia budynku, 

f) budowę zewnętrznej instalacji gazu od stacji pomiarowej do budynku kotłowni, 

g) zabudowę podziemnego zbiornika na olej opałowy wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji 

zasilania do budynku kotłowni, 

h) częściowe roboty wykończeniowe niezbędne dla uruchomienia i pracy kotła gazowo-olejowego 

jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23, 

i) montaż kotła gazowo-olejowego (dostawa poza zakresem Wykonawcy) wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi i układem sterowania w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pracy kotła 

gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23, 

j) montaż w obrębie budynku kotłowni tymczasowej instalacji: termo-hydraulicznej, wentylacyjnej, 

gazowej, olejowej, elektrycznej i AKPiA w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pracy kotła 

gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23 

k) przebudowa i adaptacja budowlana części technicznej istniejącego budynku węzła 
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ciepłowniczego w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pracy kotła gazowo-olejowego jako 

źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23, 

l) uruchomienie kotła gazowo-olejowego – we współpracy z dostawcą kotła – w układzie 

technologicznym i trybie jak dla źródła szczytowo-rezerwowego, rozumianego jako 

doprowadzenia do zdolności produkowania ciepła, 

m) próby i testy pracy kotłowni niezbędne w trybie pracy źródła szczytowo-rezerwowego, 

n) przeprowadzenie 72 godzinnego ruchu próbnego, 

o) uzyskanie częściowej decyzji na użytkowanie budynku kotłowni najpóźniej do 31 grudnia 2022r. 

2.2) Podetap EI-2 obejmuje: 

a) wykonanie prac wykończeniowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych  

i zagospodarowania terenu wokół budynku kotłowni, 

b) demontaż instalacji tymczasowych wykonanych na okres sezonu grzewczego 2022/23, 

c) zabudowa instalacji, w tym instalacji termo-hydraulicznej, instalacji odprowadzenia spalin, 

instalacji elektrycznej i AKPiA zapewniających wyprowadzenie mocy cieplnej z nowej kotłowni 

do istniejącego systemu ciepłowniczego miasta w rozwiązaniu docelowym,  

d) uruchomienie przedmiotu zamówienia – we współpracy z dostawcą kotła – rozumiane jako 

doprowadzenia do zdolności produkowania energii cieplnej w docelowym układzie 

technologicznym, 

e) przeprowadzenie badań parametrów potwierdzających sprawność cieplną, analizę emisji 

zanieczyszczeń w spalinach przez niezależne akredytowane jednostki, 

f) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

g) przeprowadzenie szkoleń dla osób wskazanych przez zamawiającego, 

h) przeprowadzenie prób odbiorczych, 

i) przeprowadzenie skutecznych prób współpracy przedmiotu zamówienia z systemem 

ciepłowniczym miasta, 

j) uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających użytkowanie wybudowanego zakresu, 

k) wykonanie innej dokumentacji przewidzianej prawem w tym przygotowanie wszelkiej 

dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego koncesji na wytwarzanie energii 

cieplnej w nowej instalacji wydawanej przez URE, 

l) przeprowadzenia 72-godzinnego ruchu próbnego, 

m) obsługę geodezyjną w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą, 

n) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji środków ochrony z zakresu bhp i ppoż. 

wymaganych przepisami dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

o) oznakowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganymi przepisami, w tym min. miejsc 

występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania, stref zagrożonych wybuchem, 

p) wszystkie inne roboty i dostawy niezbędne do realizacji kompletnej kotłowni gazowo-olejowej, 

uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania jej do eksploatacji i 

użytkowania, 

q) przekazanie protokolarne Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. 

3) Etap II - budowa układu kogeneracyjnego i OZE w ramach, którego należy wykonać m.in. 

następujące prace: 

a) demontaż okien w istniejącej części budynku technicznego wraz z zamurowaniem otworów po 
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zdemontowanych oknach, 

b) wykonanie robót ziemnych niezbędnych dla posadowienia płyt fundamentowych budynku 

agregatu kogeneracyjnego oraz stacji trafo i rozdzielni elektrycznych,  

c) budowa budynku agregatu kogeneracyjnego wraz z wszelkimi instalacjami i wyposażeniem, 

d) zmiana warstwy termoizolacyjnej w pasie styku budynku administracyjno-biurowego 

z pomieszczeniami agregatu kogeneracyjnego, 

e) budowa budynku stacji transformatorowej z rozdzielniami nn i SN, wraz z wszystkimi 

instalacjami i wyposażeniem, 

f) budowa zadaszenia w obrębie bramy wjazdowej do budynku agregatu kogeneracyjnego, 

g) nadbudowę szybu nieczynnej windy towarowej do poziomu + 13,85 m w ramach zabudowy 

instalacji technologicznej; 

h) budowa instalacji gazowej do agregatu kogeneracyjnego; 

i) budowa i montaż układu wyprowadzenia mocy cieplnej i elektrycznej z agregatu 

kogeneracyjnego, w tym budowa układu pompowego, 

j) budowa instalacji odprowadzenia spalin kotła i agregatu, 

k) montaż układu agregatu kogeneracyjnego (dostawa poza zakresem Wykonawcy), 

l) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wysokotemperaturowej pompy ciepła, 

m) budowa i montaż układu zasilania i wyprowadzenia mocy elektrycznej oraz cieplnej z instalacji 

fotowoltaicznej i pompy ciepła, 

n) przygotowanie koryt kablowych oraz rozprowadzenie połączeń kablowych - budowa i montaż 

instalacji elektrycznych i AKPiA dla potrzeb agregatu kogeneracyjnego (z wyłączeniem dostawy 

wyłącznika głównego będącego po stronie dostawcy agregatu kogeneracyjnego), 

o) przeniesienie i doposażenie serwerowni wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących,  

p) dostawa i montaż systemu automatyki wraz z komputerowym systemem nadrzędnym i 

oprogramowaniem wizualizacyjnym instalacji, 

q) zagospodarowanie terenu wokół nowych budynków zgodnie z Projektem Zagospodarowania 

Terenu; 

r) montaż instalacji uziemienia z włączeniem do instalacji uziemienia budynku MPEC Nowy Targ 

przy ul. Powstańców Śląskich, 

s) montaż instalacji odgromowej, 

t) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

u) przeprowadzenie szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego, 

v) przeprowadzenie prób odbiorowych, 

w) przeprowadzenie rozruchu i ruchu próbnego trwającego 720h (zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w załączniku nr 9) UWAGA! Wykonawca zostanie obciążony ryczałtowo za koszt zużytego 

paliwa gazowego niezbędnego do przeprowadzenia rozruchu i ruchu próbnego jednostki 

kogeneracyjnej (opisanego w załączniku nr 9). Maksymalna kwota obciążenia Wykonawcy 

w ww. zakresie może wynieść 500 000,00 zł netto oraz podatek zgodnie z obowiązującą 

stawką – Wykonawca jest zobowiązana wliczyć koszt paliwa gazowego w cenę oferty. Jeśli 

koszt paliwa będzie niższy kwota obciążenia wyniesie równowartość tego kosztu, 

x) przeprowadzenie skutecznych prób współpracy przedmiotu zamówienia z siecią ciepłowniczą, 

y) uruchomienie przedmiotu zamówienia – we współpracy z dostawcą agregatu– rozumiane jako 

doprowadzenia do zdolności produkowania ciepła i energii elektrycznej, 
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z) przeprowadzenie badań parametrów potwierdzających sprawność cieplną i elektryczną, analizę 

emisji zanieczyszczeń w spalinach przez niezależne akredytowane jednostki, 

aa) uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających użytkowania wybudowanego zakresu; 

bb) wykonanie innej dokumentacji przewidzianej prawem w tym przygotowanie wszelkiej 

dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez zamawiającego zmiany  koncesji na wytwarzanie 

energii cieplnej w URE; 

cc) obsługę geodezyjną w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą 

dd) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji środków ochrony z zakresu bhp i ppoż. 

wymaganych przepisami dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

ee) oznakowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganymi przepisami , w tym min. miejsc 

występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania, stref zagrożonych wybuchem, 

ff) wszystkie inne roboty i dostawy niezbędne do realizacji kompletnego układu kogeneracji i OZE, 

uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania jej do eksploatacji i 

użytkowania, 

gg) przekazanie protokolarne Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. 

4) Etap III   remont i przebudowa części administracyjno-biurowej budynku oraz przebudowa 

grupowego węzła cieplnego w ramach którego należy wykonać m.in. następujące prace: 

a) Przebudowa części administracyjno-biurowej na poziomie 0, 1 i 2 polegająca na zmianie funkcji 

i powierzchni pomieszczeń. 

b) dostosowanie budynku do wymagań p.poż poprzez min.: 

- wydzielenie klatki schodowej,  

- zabudowa wewnętrznych hydrantów, 

- zmiana warstwy termoizolacyjnej w pasie styku budynku administracyjno-biurowego z 

pomieszczeniami agregatu i kotła, 

- wykonanie przegród ognio i dymoszczelnych (ściany, drzwi, przepusty, obudowy), 

- zabezpieczenie elementów drewnianych części istniejącej konstrukcji dachu budynku oraz 

przekrycia do właściwości NRO i REI, 

- wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

- wykończenie pomieszczeń części admin-biur. zgodnie z standardem p.poż., 

- montaż klap oddymiających klatkę schodową, 

- wyposażenie w gaśnice, 

- zabudowa dodatkowej furtki w istniejącym ogrodzeniu 

c) budowa instalacji klimatyzacji 

d) rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, 

e) rozbudowa instalacji c.o. i c.w.u. 

f) zabudowa nowych i wymiana istniejących drzwi wewnętrznych, 

g) zmiana kolorystyki elewacji oraz montaż logo spółki MPEC Nowy Targ, 

h) przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia pomieszczeń, 

i) przebudowa i rozbudowa sieci LAN wraz z przeniesieniem serwera, 

j) wymiana bram wjazdowych na automatyczne przesuwne wraz z wideodomofonami, 

k) montaż instalacji odgromowej, 

l) przebudowa grupowego węzła cieplnego (ISTNIEJĄCA STACJA WYMIENNIKÓW) 
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polegającego na: 

- wymianie wymienników cieplnych (wymienniki ciepła w zakresie dostawy Zamawiającego),  

- wymianie armatury odcinającej, zwrotnej, regulacyjnej, 

- wymianie urządzeń pomiarowych (przepływomierze + liczniki ciepła, termometry, manometry, 

przetworniki temperatury i ciśnienia), 

- przebudowa rurociągów w obrębie wymienianych urządzeń, 

- montaż nowej izolacji w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej, 

- przebudowa układu zasilania i AKPiA węzła cieplnego, 

m) przekazanie protokolarne Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. 

4.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) 45000000-7 – Roboty budowlane 

2) 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

3)  45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

4) 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

5) 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

6) 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

7) 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

8) 45333000-0 – Prace dotyczące wykonania instalacji gazowej 

9) 45310000-3 – Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 

10) 45331110-0 – Prace dotyczące wykonania instalacji kotłów gazowych 

11) 45230000-8 – Prace budowlane dotyczące budowy rurociągów 

12) 45320000-6 – Roboty izolacyjne 

13) 45231200-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazowych 

14) 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

15) 45442200-9 – Nakładanie powłok antykorozyjnych 

16) 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne 

4.5. Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz 

dokumentacją projektową. 

4.6. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach niniejszego postepowania oraz wymagania 

zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszego Zapytania ofertowego tj. Dokumentacji projektowej, 

w tym Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym i 

Projektach Technicznych dla poszczególnych branż. 

4.7. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące wykonywania robót zawarte są w załączniku nr 9 

do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4.8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy wszystkie konieczne materiały oraz 

urządzenia konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Wszystkie materiały i urządzenia 

dostarczane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym. 

Z dostawy wyłączone są: kocioł gazowo-olejowy oraz agregat kogeneracyjny wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi, które zostaną dostarczone przez Wykonawców wybranych w 

osobnych postępowaniach. Parametry i zakres dostaw kotła gazowo-olejowego i Agregatu 

Kogeneracyjnego stanowią załącznik nr 10 – Schemat technologiczny. 
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4.9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z jednostką projektową ze strony Zamawiającego oraz 

z dostawcami ww. urządzeń na etapie montażu urządzeń oraz przeprowadzania rozruchu/ruchu 

próbnego. Po zakończeniu danego Etapu koniecznym jest uzyskanie protokołu potwierdzającego 

prawidłowość montażu ze strony dostawców oraz Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego. 

4.10. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i urządzenia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy, 

będące poza zakresem dostaw dostawcy kotła gazowo-olejowego i agregatu kogeneracyjnego we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

4.11. W ramach niezbędnych urządzeń należy uwzględnić wszelkie maszyny budowlane w tym m.in. 

urządzenia do transportu, rozładunku i posadowienia we właściwym miejscu kotła gazowo-

olejowego i agregatu kogeneracyjnego. 

4.12. Dla każdego rodzaju urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę, Wykonawca dostarczy DTR w 

języku polskim. Wymagane są kopie w wersji elektronicznej. 

4.13. Czynności nie wymienione w tym opisie, a konieczne do prawidłowego wykonania odbioru 

zadania pn.:  Prace budowlane i montażowe dla zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego 

MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. – Powstańców Śląskich 1” - uważa się za włączone w zakres robót i 

objęte ceną ryczałtową. 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością  

w zgodzie z przepisami prawa i normami krajowymi, przestrzegając zasad bhp, p-poż oraz  

z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania. 

4.15. Wykonawca winien uwzględnić, iż prace budowlane prowadzone będą w bliskim sąsiedztwie 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie 

prowadzenie robót, aby roboty nie stanowiły uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. 

4.16. Wykonawca może na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko odwiedzić i sprawdzić 

miejsce robót oraz jego otoczenia w celu oceny wszelkich czynników koniecznych do przygotowania 

oferty i wykonania umowy. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym. 

4.17. Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się również z dokumentacją przetargową dla:  

1) Dostawy Agregatu kogeneracyjnego – dokumentacja dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/503791 

2) Dostawy kotła gazowo-olejowego – dokumentacja dostępna pod adresem: 

https://mpecnowytarg.pl/przetargi1/6067/  
4.18. Rozwiązania równoważne 

1) Użyte w Dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych 

wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości i wymogów techniczno–użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla 

danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje. 

2) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno–

użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych 

w dokumentacji projektowej, 

3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno–ruchową (w przypadku takiej konieczności)  

w całości w języku polskim. 

4) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem 
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spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych oraz ich przedstawienia na piśmie 

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 

4.19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

5.1. Przewiduje się realizację inwestycji w następujących terminach: 

1) Etap 0 – przygotowanie terenu budowy do 28.10.2022r. 

2) Podetap EI-1 – budowa kotłowni gazowo-olejowej - do 30.11.2022r. w tym uzyskanie pozwolenie 

na użytkowanie wykonanego zakresu robót do 31.12.2022r. 

3) Podetap EI-2 – w terminie do 31 dni od daty zakończenia Etapu II. 

4) Etap II – budowa układu kogeneracyjnego i OZE – do 31.08.2023r. 

5) Etap III – remont i przebudowa części administracyjno-biurowej budynku oraz przebudowa 

grupowego węzła cieplnego – do 29.11.2024r. 

5.2. Ostateczny termin odbioru końcowego ustala się na 31.12.2024r. 

5.3. Przekazanie terenu robót Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

5.4. Realizacja Etapu III przewidziana jest między 02.01.2024 r. a 29.11.2024 r. Możliwa jest zmiana tego 

terminu na podstawie uzgodnień z których zostanie spisany protokół podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

5.5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które mogą 

spowodować opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia - termin wykonania może ulec 

wydłużeniu o czas równy trwaniu tych okoliczności. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zgodnie z pkt 6.3. 

2) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej możliwość wykonania przedmiotu 

zamówienia – zgodnie z pkt 6.4. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania przedmiotu 

zamówienia – zgodnie z pkt 6.5.  

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania – zgodnie z ust. 7 niniejszego Zapytania ofertowego. 

6.2. Ocena spełniania warunków wymaganych w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie 

spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 8 Zapytania 

ofertowego. Z treści załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. 

warunki. 

6.3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym wymaga złożenia 

aktualnego odpisu z KRS albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania oferty. 
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6.4. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub 

zawodowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż:   

1) wykonał roboty budowlane (dysponuje doświadczeniem):  

a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał (zakończył), co najmniej 2 roboty 

budowlane polegające na budowie układu kogeneracyjnego o mocy min. 0,5 MWe lub kotłowni 

gazowej o mocy min. 2 MWt, z tym, że co najmniej 1 robota budowlana musi polegać na budowie 

układu kogeneracji o całkowitej mocy elektrycznej min. 0,5 MWe; 

b) W celu wykazania iż Wykonawca wykonał roboty budowlane do oferty należy dołączyć wykaz 

robót budowlanych sporządzony wg wzoru załącznika nr 3 wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną 

skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:  

a) Inżynierem pełniącym funkcję kierownika budowy tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

b) Inżynierem pełniącym funkcję kierownika robót instalacyjnych tj. osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

bez ograniczeń; 

c) Inżynierem pełniącym funkcję kierownika robót elektrycznych tj. osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych; 

d) Inżynierem pełniącym funkcję kierownika robót teletechnicznych tj. osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

e) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku 

posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji, 

przy czym łącznie zespół musi się składać z co najmniej 2 osób. 

f) W celu wykazania, iż Wykonawca dysponuje wymaganymi osobami, do ofert należy dołączyć 

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia sporządzony wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 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. 

3) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania 

uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
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realizację zamówienia 

6.5. Zamawiający w celu  potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł. 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest polisa ubezpieczenia wraz 

z dokumentem potwierdzającym opłatę składki. 

 

7. Informacje na temat wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty 

7.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: 

1) którzy w ciągu 3 ostatnich lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując 

lub wykonując nienależycie zamówienie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia 

wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) w stosunku do których otwarto upadłość lub których upadłość ogłoszono, 

3) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 

4) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

5) nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń oraz nie spełnili innych wymogów koniecznych 

do udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający 

wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 2 

7.3. Zamawiający odrzuca ofertę gdy: 

1) została złożona po terminie składania ofert, 

2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub niespełniającego 

warunków udziału w postępowaniu, 

3) jej treść jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

5) Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w Zapytaniu ofertowym 

lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 

 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania nie 

podlegania wykluczeniu z postępowania 

8.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą następujące 

dokumenty: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załącznika 

nr 2. 

2)  Wykaz robót potwierdzających spełnienie warunku uczestnictwa w postępowaniu określonego w 

pkt. 6.4 – wg wzoru załącznika nr 3. 

3) Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania określonymi w pkt 6.4 – wg wzoru załącznika nr 4. 
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4) Polisę ubezpieczeniową dla prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną co najmniej 5.000.000,00 PLN wraz z potwierdzeniem opłaty składki – zgodnie 

z zapisami pkt 6.5. 

5) Aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania oferty. 

 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotu postępowania 

9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotu zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy.  

9.2. Zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym 

mowa w powyższym punkcie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. 

9.3. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

9.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert 

10.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, 

wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.  

10.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Zapytania ofertowego.  

10.3. Wraz z Formularzem ofertowym winny być złożone: 

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z oferta. 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o przedmiot postępowania lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3) Dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszego Zapytania ofertowego. 

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art.13 lub art.14 ustawy RODO – wg wzoru załącznika nr 5. 

5) Oświadczenie dotyczące Podwykonawców – wg wzoru załącznika nr 6. 

6) Dowód wniesienia wadium. 

10.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, 

że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonym(i) 

pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. 

10.5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę. 
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10.6. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę. 

10.7. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron. 

10.8. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

10.9. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, w oryginale. Ofertę należy umieścić w 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 

do Zamawiającego na adres: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ 
oraz opisane: 

Prace budowlane i montażowe dla zadania: 

 „Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.” 

Postępowanie znak 11/ZO/2022 

Nie otwierać przed dniem 12.08.2022 r., godz. 13:15 

10.10. Zmiana oraz wycofanie oferty: 

1) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 

Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno spełniać wymagania, jak dla 

oferty (zgodnie z powyższym pkt.), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 

„ZMIANA”. 

2) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien 

powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 

ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z powyższym 

pkt), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. 

 

11. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów 

11.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia 

i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta ze 

względów formalnych będzie podlegała odrzuceniu, postępowanie będzie podlegało unieważnieniu 

lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za 

realizację przedmiotu zamówienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

11.2. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty jak i złączonych do oferty dokumentów. 

11.3. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, muszą być złożone w formie oryginału  lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie 

dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 

dokumentu za zgodność z oryginałem). 
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12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub 

strony internetowej Zamawiającego, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

12.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, 

kierując swoje zapytania w formie pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, 

o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści 

Zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej na której udostępnił 

Zapytanie ofertowe (www.mpecnowytarg.pl). 

12.2. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

12.3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za 

pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.4. Pytania należy kierować: 

a)   w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego, 

b)   pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecnowytarg.pl . 

12.5. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 

7:00 do godziny 15:00 z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

12.6. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dni świąteczna i poza 

godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt. powyżej, zostanie zarejestrowana w 

następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia. 

12.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów Zapytania ofertowego udzielane 

przez osoby nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą. 

12.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w dowolnym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zapytania 

ofertowego, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej na której udostępnił Zapytanie 

ofertowe (www.mpecnowytarg.pl).  

12.9. Pracownikami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) Dawid Hyc – sprawy związane z przedmiotem zamówienia – tel. (18) 266 23 82,   

wew. 42; codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00. 

2) Ryszard Worwa – sprawy związane z przedmiotem zamówienia – tel. (18) 266 23 82,  

wew. 37; codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00. 

 

13. Wymagania dotyczące wadium 

13.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia 

wadium w wysokości 150.000,00 PLN.  

13.2. Wadium zostanie wniesione przez Wykonawców w jednej z następujących form: 

1) w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. 

 nr 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001, 
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2) w gwarancjach bankowych, 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

13.3. Wadium w formach niepieniężnych należy dołączyć do oferty. 

13.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej, bezwarunkowej i na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego zapłaty kwoty gwarancji w przypadku gdy Wykonawca którego ofertę wybrano: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 

Zapytaniu ofertowym, 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13.5. Przy wnoszeniu wadium w formie pieniężnej, Wykonawca winien powołać się na znak i nazwę 

niniejszego postępowania, a w Formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na 

które należy zwrócić wadium.             

13.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się : 

1) w formie pieniężnej – uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 

2) w formie niepieniężnej – złożenie oryginału dokumentu wraz z ofertą. 

13.7. Wadium zostanie zwrócone jeżeli: 

1) upłynął termin związania ofertą, 

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia, 

3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

13.8. Wadium wniesione w formie pieniężnej nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu. 

 

14. Termin związania ofertą 

14.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15.1. Oferta winna być złożona w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godziny 13:00. 

15.2. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) w siedzibie 

Zamawiającego – w sekretariacie (z wyłączeniem sobót) w dni robocze w godzinach od 07:00 do 

15:00, w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. 

z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ. 

15.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na jej złożenie zostanie     

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

15.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu 12.08.2022 r.  

o godzinie 13:15. Otwarcie ofert jest jawne. 
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16. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie 

16.1. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe.  

16.2. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego, oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji umowy.  

16.3. W cenie ofertowej należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 

16.4. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego). 

16.5. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą. 

 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów 

17.1. Przy dokonywaniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria :  

1) „Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia” [zł] – C – waga 80% = 80 pkt. 

2) „Termin realizacji Etapu II” [data] – Tr – waga 20% = 20 pkt. 

17.2. Kryterium  „Cena wykonania przedmiotu zamówienia”- C. 

Dla celów porównania ofert w zakresie niniejszego kryterium brana będzie pod uwagę łączna cena 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80,00 

punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający 

ofercie o najniższej cenie brutto dostawy przedmioty zamówienia przyzna 80,00 punktów, a każdej 

następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

𝑪 =  
𝑪𝒏

𝑪𝒃
 × 𝟖𝟎 𝒑𝒌𝒕 

gdzie: 

C – wartość kryterium „Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia” dla oferty badanej [pkt]; 

Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert [zł]; 

Cb – cena brutto badanej Oferty [zł]. 

17.3. Kryterium „Termin realizacji Etapu II” – Tr 

Wykonawca może zaproponować termin realizacji Etapu II do: 30.04.2023r, 30.06.2023r., 

31.08.2023r. Liczba punktów zostanie przyznana w następujący sposób: 

1) termin realizacji Etapu II do 31.08.2023r. – 0,00 pkt, 

2) termin realizacji Etapu II do 30.06.2023r. – 10,00 pkt, 

3) termin realizacji Etapu II do 30.04.2023r. – 20,00 pkt, 

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20,00 punktów. W przypadku błędnego 

wypełnienia Formularza ofertowego w zakresie terminu realizacji Etapu II, tj. brak wskazania innego 

niż opisane powyżej terminy, oferta otrzyma 0,00 punktów, a termin realizacji Etapu II zostanie 

przyjęty jako do 31.08.2023r. 

17.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (S) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, 
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wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc 

po przecinku. Łącznie oferta w ramach oceny całościowej (S) może uzyskać maksymalnie 100,00 

punktów, zgodnie z poniższym wzorem:  

𝑺 = 𝑪 + 𝑻𝒓 

gdzie: 

S – suma punktów (ocena całościowa); 

C – wartość kryterium „Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia” dla oferty badanej [pkt]; 

Tr – wartość kryterium „Termin realizacji Etapu II” dla oferty badanej [pkt]. 

 

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

18.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z 

kryteriami oceny ofert wymienionymi w pkt. 17. 

18.2. Informacja o wyniku postepowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego. 

18.3. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze w wyznaczonym 

terminie – nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty drogą elektroniczną. 

18.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa 

powyżej, jeżeli została złożona tylko jedna oferta. 

18.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  

b) przedstawić polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że na dzień podpisania 

umowy Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę co najmniej 5.000.000,00 zł, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia polisy (uzyskania nowej) na czas trwania wykonania 

umowy oraz w w/w wysokości,  zapewniając ciągłość ubezpieczenia i dostarczenia niezwłocznie 

Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”).  

 

19. Wynagrodzenie 

19.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty, jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 Kodeksu 

Cywilnego. 

19.2. Wykonawca ma opracować i załączyć do Formularza ofertowego (stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

Zapytania Ofertowego) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Realizacji Robót określający termin (z 

zastrzeżeniem zapisów zawartych w Zapytaniu Ofertowym), ceny netto/brutto poszczególnych etapów 

robót budowlanych. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dokument ten 

będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

19.3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem 

stanowiącym załącznik do oferty, przy czym wartość płatności częściowych nie może stanowić w 

stosunku do całości wynagrodzenia procentowo kwoty wyższej niż procentowy zakres wykonania 

zadania, który obejmuje płatność częściowa. Minimum 10% wynagrodzenia całkowitego stanowić 
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będzie płatność końcowa zrealizowana po dokonaniu odbioru końcowego. 

19.4. Dla zadania objętego niniejszym postępowaniem Wykonawca może naliczyć: 

1) Dla Etapu 0 – 5% kwoty wskazanej w formularzu ofertowym oraz Umowie po odbiorze 

częściowym 

2) Dla Podetapu EI-1 – 25% kwoty wskazanej w formularzu ofertowym oraz Umowie po odbiorze 

częściowym 

3) Dla Podetapu EI-2 – 10% kwoty wskazanej w formularzu ofertowym oraz Umowie po odbiorze 

częściowym 

4) Dla Etapu II – 35% kwoty wskazanej w formularzu ofertowym oraz Umowie po odbiorze 

częściowym 

5) Dla Etapu III - 15% kwoty wskazanej w formularzu ofertowym oraz Umowie po odbiorze 

częściowym 

6) 10% kwoty umownej wskazanej w formularzu ofertowym oraz Umowie po odbiorze końcowym 

całości inwestycji.  

19.5. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie odbiór prac objętych przedmiotem umowy 

(protokoły odbioru końcowego danego Etapu) 

19.6. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować 

kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym wraz 

z załącznikami, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji, w tym wszelkie koszty prac i 

robót wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia, nie 

przewidzianymi w dokumentacji przetargowej i projektowej, a koniecznymi do jej wykonania (roboty 

tymczasowe, towarzyszące, inne nieprzewidziane), ma uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe 

związane z realizacją danego przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty związane z 

odtworzeniem nawierzchni w wymaganym zakresie, obsługą geodezyjną, utylizacją odpadów, 

zabezpieczeniem terenu budowy, okres gwarancji i rękojmi, koszty wszystkich uzgodnień, koszty 

związane z ubezpieczeniem, a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie roboty lub czynności nieopisane w Zapytaniu ofertowym, a niezbędne do 

prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy wliczyć do ceny oferty. 

19.7. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia także wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia.  

19.8. Cenę ofertową należy podać w PLN w kolejności netto, stawka i należny podatek VAT i brutto, 

cyfrowo i słownie wg wzoru określonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego załącznik  

nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

20. Gwarancja 

20.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy oraz 

na użyte materiały i zainstalowane urządzenia (nie dotyczy urządzeń i materiałów nie będących w 

zakresie dostawy Wykonawcy). 

20.2. Na cały zakres zadania tj. wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca 

udziela gwarancji na okres 60 miesięcy. 

20.3. Gwarancja jakości na roboty i na użyte materiały i zainstalowane urządzenia dla danego Etapu 

rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego Etapu. 
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20.4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub 

wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, 

które zgodnie z dokumentacją robót powinien posiadać. 

20.5. Uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne wykonanych robót. 

20.6. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność wykonanych robót  

i użytych materiałów i dostarczonych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  

w dokumentacji technicznej. 

20.7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i lub rękojmi również po upływie terminów 

określonych w niniejszej umowie i prawem, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu, 

a nie została ona usunięta. 

20.8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich wad i usterek, które powstaną 

w okresie gwarancji lub rękojmi w możliwie najkrótszym czasie nie dłuższym jednak niż w ciągu 14 

dni od daty zgłoszenia wady lub usterki. 

20.9. Nie usunięcie w terminie przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do zlecenia tych robot 

innemu wykonawcy, a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca. 

20.10. Do wbudowania dopuszcza się materiały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku. 

 

21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

21.1.  Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

wniesienia nie później niż w dniu podpisania Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w wysokości 5% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto. 

21.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub 

kilku następujących formach: 

1)  w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska S. A.  

nr 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001, 

2) gwarancji bankowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności, 

3) gwarancji ubezpieczeniowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności. 

21.3.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na bieżącym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

21.5.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 21.2. powyżej za zgodą Zamawiającego. 

21.6.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości 

21.7. W przypadku należytego wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić 

zabezpieczenie w następujący sposób:  
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1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania przez 

wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych 

na podstawie nie zawierającego zastrzeżeń dokumentu - Protokół Odbioru Końcowego 

przedmiotu umowy,  

2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

22.  Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

23.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

23.1. Wobec treści Zapytania ofertowego, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 

oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia może wnieść odwołanie do Zamawiającego (kierowane do Prezesa Zarządu) w terminie 3 

dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

23.2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej. 

23.3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarło ono do Zamawiającego w taki sposób, że 

mógł zapoznać się z jego treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.  

1) Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

2) W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści Zapytania ofertowego Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego jego rozstrzygnięcia.      

4) W przypadku wniesienia odwołania po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 

informuje o tym fakcie Wykonawców, zawiesza się równocześnie dalszy tok postępowania. 

5) Zamawiający rozstrzyga odwołanie w terminie 5 dni od dnia jego wpłynięcia. Brak  rozstrzygnięcia 

odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 

6) Rozstrzygnięcie odwołania przez Zamawiającego jest ostateczne.   

 

24. Informacja dotyczące podwykonawców 

24.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zamiaru powierzenia do wykonania części 

zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego podwykonawcy,  

w składanej ofercie przetargowej oświadczył, iż: 

1) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub 

2) całość zamówienia objęta przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego zostanie 

wykonana przez Wykonawcę samodzielnie bez udziału podwykonawców  

na wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

24.2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy 

mailto:sekretariat@mpecnowytarg.pl
http://www.mpecnowytarg.pl/


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.  
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ  

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl 

www.mpecnowytarg.pl 

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831 

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, 

zaniechania i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

24.3. Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte we wzorze umowy do niniejszego 

Zapytania Ofertowego. 

 

25. Prawa zamawiającego:  

25.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

2) unieważnienia postępowania, 

3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców dotyczących wszystkich 

elementów złożonej oferty, 

4) dokonania zmian lub odwołania warunków opisanych w Zapytaniu ofertowym przed terminem 

składania ofert, 

5) odstąpienia  od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny, 

6) zmiany zakresu zamówienia. 

 

26. Klauzula informacyjna zgodna z RODO* 

26.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

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

informuję, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Nowy Targ Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ ul. Powstańców Śląskich 1; tel. 18 266 23 82 

2) kontakt do inspektora danych osobowych w MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.: 

e-mail: urszula.rybnik@mwlibra.pl; tel.: 786 901 210 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.), dalej „ustawa Pzp";  

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiadają Państwo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **; 

c) 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 ***;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Państwu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** 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. 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zadania, 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące Podwykonawców 

7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy 

8. Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa, w tym: Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt 

Architektoniczno-Budowlany, Projekty Techniczne poszczególnych branż 

9. Załącznik nr 9 – Informacje techniczne dotyczące wykonywania robót 

10. Załącznik nr 10 –  Schemat technologiczny. 
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