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I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm) zwanej dalej ustawą
Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie w sprawie zamówień publicznych.

2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z     dnia 23 kwietnia 1964     r. – Kodeks cywil  -  
ny (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 20 ust.
2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w
art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock 
strona internetowa: http://www.ozec.eu/ 
Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 7:00- 15:00 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona przy  życiu miniPortalu,  który
dostępny jest pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Dokumentacja postępowania będzie również dostępna na stronie zamawiającego   
http://www.ozec.eu/ 

 III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy
Pzp.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji  treści oferty w celu jej  ulepszenia,  o
których mowa w art. 275 pkt.  2 i 3 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art.  
227-238 ustawy Pzp.

http://www.ozec.eu/


IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia opiera się na formule „zaprojektuj i wybuduj”, czyli obejmuje
wykonanie prac projektowych oraz robót budowlano-instalacyjnych, mających na celu budowę
agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności ogólnej nie mniej-
szej niż 88% wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jego uruchomienie i przeka-
zanie do eksploatacji na terenie Kotłowni OZEC w Otwocku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac został opisany w załączniku nr 1 do
SWZ.

Zamawiający,  dopuszcza  możliwość  odbycia  przez  wykonawcę  wizji  lokalnej   na  terenie
objętym przedmiotem zamówienia, w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. 

Rozliczenie  należności  za  wykonaną  przez  wykonawcę  robotę,  odbędzie  się  w  formie
ryczałtowej.

2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: kod CPV: 
31121200-2, 45200000-9, 45300000-0, 51140000-5.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Powody  nie  dokonania  zamówienia  na  części:  Podział  na  zadania  spowodowałoby  znaczne
utrudnienia w koordynacji wykonywanych prac, jak również ich synchronizacji, czego efektem
mogłyby być błędy w wykonawstwie, znaczne opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia, a także
nadmierne koszty wykonania zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia w okresie realizacji
zamówienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy o  pracę  w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040, 1043 i 1495) osób wykonujących bezpośrednio (fizycznie) czynności objęte przedmiotem
zamówienia z zakresu robót budowlanych wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.

Uprawnienia  zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełniania  przez  wykonawcę  wymagań,  o
których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte
w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

6. Zgodnie  z  art.  99  ust.  5  ustawy  Pzp,  zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne
opisywanym. Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia
poprzez  wskazanie  w  opisie  rozwiązania  równoważnego  na  podstawie  zawartych  w  opisie
przedmiotu zamówienia kryteriów oceny równoważności.     

7. Zamawiający  dopuszcza  powierzenie  zamówienia  podwykonawcom  wykonawcy.  
W takim wypadku wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp) wskazania



części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom oraz  podania
nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są znani.

Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
wykonawca powoływał  się,  na  zasadach określonych w art.  118 ust.  1,   w celu  wykazania
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.  Ilekroć  w  dalszych  postanowieniach  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,  mowa  jest  
o  przedmiocie  zamówienia  bez  bliższego  oznaczenia,  należy  przez  to  rozumieć  przedmiot
zamówienia opisany niniejszym rozdziale, oraz w załącznikach do SWZ.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2023 r.

VI.  INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja  między  zamawiającym  a  wykonawcami,  w  tym  przekazywanie  wszelkich
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz składanie ofert odbywa się przy użyciu
miniPortalu,  który  dostępny  jest  pod  adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do nastę-
pujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych  kopii  dokumentów i  oświadczeń  oraz  informacji  przekazywanych  przy  ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach ko-
rzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „For-
mularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wyno-
si 150 MB.

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,  oświad-
czeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje
się datę ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniej-
szej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście  wszystkich postępowań w

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Po-
stępowania.

7. Zgodnie z § 2.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu   sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla
dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.  U. 2020 r.,  poz.  2452) (zwane dalej
„Rozporządzeniem”)  oferty,   oświadczenia,  o  których  mowa w art.  125 ust.1  ustawy Pzp,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,
sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  w  formatach  danych  określonych  w  przepisach
wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji  działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i2320).

8. Szczegółowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania tech-
niczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru doku-
mentów elektronicznych zostały określone w Rozporządzeniu.

VII.  INFORMACJA  O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ  ZAMAWIAJAJĄCEGO  
Z WYKONAWCĄ:

Zamawiający nie przewiduje komunikacji z wykonawcą w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art.
112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  niniejszego



zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4.000.000,00 PLN. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-
wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj” co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca budowie agregatu kogene-
racyjnego o mocy elektrycznej min. 0,999MWe i sprawności ogólniej nie mniejszej
niż 88%.

 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-
wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi,
polegające na  serwisie agregatów kogeneracyjnych bazujących na silnikach gazo-
wych o mocy min. 0,999MWe przez okres minimum jednego roku, przy czym śred-
nioroczna osiągana sprawność tych agregatów za okres serwisowy nie może być niż-
sza niż 88%.

 dysponuje lub  będzie  dysponował poniższymi  osobami, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia:

w zakresie projektowania  :  

 Główny Projektant – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń  w  specjalności   sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych,  wentylacyj-
nych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który przynależy do Regio-
nalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm),

 Projektant – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograni-
czeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przynależy do Regionalnej
Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 

 Projektant – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograni-
czeń w  specjalności,    sieci,  instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenerge  -  
tycznych, który przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 ze zm.), 

UWAGA
Wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2
projektów na wybudowanie elektrociepłowni wraz z systemem wyprowadzania mocy
po SN (średnim napięciu).
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji.

 w zakresie realizacji:

 co  najmniej  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  bez
ograniczeń  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,
która  przynależy  do  Regionalnej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  zgodnie  z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zm.),



 co  najmniej  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  bez
ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przynależy do
Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

 co  najmniej  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  bez
ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i
kanalizacyjnych, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

UWAGA
Wskazane osoby muszą  posiadać  doświadczenie w kierowaniu  robotą  budowlaną
przy budowie co najmniej 2 elektrociepłowni lub ciepłowni.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji.

 co najmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia energetyczne w grupach G1, G2,
G3 – „D” (dozór), zgodnie z zapisami ustawy o prawie energetycznym z dnia 10
kwietnia 1997 r.( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)

 co najmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia energetyczne w grupach G1, G2,
G3 – „E” (eksploatacja), zgodnie z zapisami ustawy o prawie energetycznym z
dnia 10 kwietnia 1997 r.( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)

w zakresie serwisu: 

 co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do serwisowania agregatów
kogeneracyjnych wydane przez Producenta oferowanego agregatu kogeneracyj-

nego lub jego oficjalnego przedstawiciela.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępo-
wania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wy-
konawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć nega-
tywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finanso-
wej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru praw-
nego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,



jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji nie-
zbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający,  że wykonawca realizując zamówienie,  będzie dysponował nie-
zbędnymi zasobami tych podmiotów.

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt.  6, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonaw-

ca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształce-
nia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.

IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 109 ust.  1 pkt. 4 ustawy Pzp, zamawiający wykluczy
wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność  gospodarcza  jest
zawieszona  albo  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3. Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na  każdym  etapie
postępowania  
o udzielenie zamówienia.

 X. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,  
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  (Dz. U. poz. 2415), wykonawca
musi złożyć następujące dokumenty:

1.  Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:

1. Formularz ofertowy. 



2. Aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący
wymagane przez zmawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w pkt. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw  wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów
selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

4.   Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Uwaga.
Powyższe  dokumenty  należy  złożyć  w  formie  elektronicznej  lub  w  postacie  elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający,  zgodnie z art.    274 ust.  1 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została  
najwyżej  oceniona  do  złożenia,  w  terminie  5  dni  od  daty  wezwania,  poniższych  środków
dowodowych. 

2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, zmawiający będzie żądał poniższych
środków dowodowych:

1) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli  odrębne przepi-
sy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

3.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zmawiający będzie
żądał poniższych środków dowodowych:

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres pro-
wadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  
i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykona-
ne, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należy-
cie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
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 dokumen-
ty. Zalecana treść wykazu - załącznik nr 6 do SWZ. 

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wy-
konywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót-
szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usłu-
gi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są



referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wy-
konywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zalecana treść wykazu - załącznik nr 7 do
SWZ.

3) Wykazu  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  wraz  
z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  
i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych
przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.   Zalecana
treść wykazu - załącznik nr 5 do SWZ.



4.   W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

5.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) dokumentów wymienionych w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani  nie  znajduje  się  on  winnej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej  procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszka-
nia, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierają-
cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miej-
sce zamieszkania wykonawcy.

Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający nie będzie  wzywał do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz da-
nych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne,  o ile wykonawca wskazał  w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy Pzp. zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez
podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne i zawodowe lub ich sytuacja  finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępo-
waniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a tak-
że bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy. 

Szczegółowe formy przekazywanych  dokumentów określa  Rozporządzenie  Prezesa  Rady Mini-
strów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 



XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Osobą  uprawnioną  przez  zamawiającego  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami  jest  Pan
Bogdan Potas, tel. 22/ 779-25-57, 501-290-516.

2. Zamawiający urzęduje w dniach:  poniedziałek-piątek od 07.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy).

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

4.  Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  nie  wpłynął  
w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. 

5.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku  
 wyjaśnienie treści SWZ.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonaw-
cami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz zadawanie pytań od-
bywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komuni-
kacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej koresponden-
cji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicz-
nej, email b.portas@ozec.eu , sekretariat@ozec.ue 

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do ko-
munikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres email.

9.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określony-
mi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spo-
rządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicz-
nych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pra-
cy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).

 

mailto:sekretariat@ozec.ue
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XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

1. Przed składaniem ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty,
w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

2. Forma wnoszenia wadium. 
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
 pieniądzu,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  2019 r.
poz. 310, 836, 1572).

3.   Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  rachunek  Zamawiającego
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Karczewie, nr konta:  47 8023 0009 2001 0011 8910
0001  z  dopiskiem:  Wadium  na  zadanie  pn.  „Budowa  agregatu  kogeneracyjnego  o  mocy
elektrycznej  0,999MW  i  sprawności  ogólnej  nie  mniejszej  niż  88%  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą  techniczną  oraz  jego  uruchomienie  i  przekazanie  do  eksploatacji  na  terenie
Kotłowni OZEC w Otwocku”. Kserokopie dowodu należy dołączyć do oferty.

4.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub
wpłynąć na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować
cały okres związania ofertą.

5. Jeżeli  wadium jest  wnoszone w formie gwarancji  lub poręczenia,  o których mowa w pkt.  2,
wykonawca  przekazuje  zamawiającemu  oryginał  gwarancji  lub  poręczenia,  w  postaci
elektronicznej.

6.  Oferta  wykonawcy,  który  nie  zabezpieczy  złożonej  oferty  wadium  w  wymaganej  formie
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie  art. 226 ust. 1  pkt. 14 ustawy Pzp, 

7.  Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie
Pzp.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin  związania  ofertą  upływa  dnia  12.04.2022r.,  przy  czym  pierwszym  dniem  terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W  przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem
terminu związania oferta określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem
terminu  związania  ofertą  zwraca  się  jednokrotnie  do  wykonawców  o  wyrażenie
zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  wskazywany  przez  niego  okres,  nie  dłuższy
niż 30 dni.



3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  wymaga  złożenia
przez  wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie
terminu związania ofertą.

 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona
w języku polskim (zgodnie z  art.  20 ust.  2 ustawy Pzp). Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicz-
nej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicz-
nej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielo-
nym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącz-
nik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część należy ten plik zaszyfrować.

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,  spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elek-
tronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

5. Wszelkie  czynności  wykonawcy  związane  ze  złożeniem wymaganych  dokumentów (w tym
m.in.:  składanie  oświadczeń  woli  w  imieniu  wykonawcy,  poświadczanie  kserokopii
dokumentów  za  zgodność  z  oryginałem)  muszą  być  dokonywane  przez  upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy.

6. W przypadku  dokonywania  czynności  związanych  ze  złożeniem  wymaganych  dokumentów
przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,
do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.  W przypadku
gdy zostało ono wystawione jako dokument papierowy, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobisty. Poświadczenie zgodność dokonuje mocodawca lub notariusz.  

7. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na
którego  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów  lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

8. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie
z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego.



XV.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I WYCOFANIA OFERTY:

1. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek”
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty
przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postę-
powania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2022 r. do godz. 10.00.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicz-
nej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. Oferta  może  być  złożona  tylko  do upływu terminu  składania  ofert. Wykonawca  ma  prawo
złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (ów). 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udo-
stępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użyt-
kownika” dostępnej na miniPortalu

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

 XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT:

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2022 r. do godz. 12.00.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miej-
scach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, któ-
rych oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

https://miniportal.uzp.gov.pl/


XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o  informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz.
178).

2. Wartość oferty brutto podana w Formularzu ofertowym, obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją umowy, w tym opracowanie dokumentacji, roboty budowlane, serwis eksploatacyjny,
podatek  od  towarów  i  usług  VAT,  inne  opłaty  i  podatki  oraz  koszty  ponoszone  przez
wykonawcę  w  związku  z  realizacją  umowy.  Zaoferowana  cena  w  formularzu  jest  ceną
ryczałtową.

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

4. Jeżeli  w  postępowaniu  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania
obowiązku  podatkowego  zamawiającego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  11  marca  2004  r.  
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) dla celów zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.
Wykonawca, w ofercie, zobowiązany jest do:
-   poinformowania  zamawiającego,  że  wybór  oferty  będzie  prowadził  do  powstania  u
zamawiającego obowiązku podatkowego, 
-  wskazania  nazwy  (rodzaju)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie   będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCE-
NY OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % Sposób oceny

1. Cena (C) 60 Wg wzoru 

2.
Żywotność agregatu
kogeneracyjnego (Z)

20   Wg wzoru

3. Sprawność ogólna agregatu (S) 20 Wg wzoru

1. Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto wpisanej przez
wykonawcę w Formularzu Oferty i zostanie obliczona według następującego wzoru:

C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x 60

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00 punktów. Przyznane punkty zostaną



zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium  „Żywotność  agregatu  kogeneracyjnego  (Z)”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie
oświadczenia wykonawcy złożonego w Formularzu oferty, rozumiana jako czas pracy agregatu
do remontu kapitalnego określona przez producenta silnika gazowego.

Punkty zostaną obliczone na podstawie wzoru: Z = [(ZB – 80 000h) / (ZMAX – 80 000h)] x 20 

gdzie:
Z - wartość kryterium „Żywotność "  
ZB – Żywotność  Oferty badanej
80 000 - minimalna Żywotność wymagana przez Zamawiającego
ZMAX - najwyższa Żywotność spośród wszystkich ofert

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20,00 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Kryterium „Sprawność ogólna agregatu (S)” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia
wykonawcy złożonego w Formularzu oferty, rozumiana jako suma sprawności elektrycznej i
cieplnej agregatu.   

Punkty zostaną obliczone na podstawie wzoru: 

S = [(SB – 88%) / (SMAX – 88%)]*20 pkt

gdzie:
S - wartość kryterium „Sprawność ogólna" 
SB – Sprawność ogólna wyrażona w procentach Oferty badanej
88% - minimalna Sprawność wymagana przez Zamawiającego
SMAX - najwyższa Sprawność ogólna spośród wszystkich ofert.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20,00 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punk-
tów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, według następującego
wzoru:

On =   C + Z + S           

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:



Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie  Pzp i  niniejszej  SWZ oraz  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów obliczoną
według powyższego wzoru. 



XIX.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zawiadomi  
o  wynikach  postępowania  wszystkich  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  oraz  udostępni
wymagane ustawą Pzp informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Zamawiający  poinformuje  wykonawcę,  którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą,
o terminie  i  miejscu  zawarcia  umowy.  W  przypadku  niestawienia  się  wykonawcy  
w wyznaczonym terminie do podpisania umowy  uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

3. Przed  zawarciem  umowy  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego,  których  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą,  w  wypadku  dołączenia  do
oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo
do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed zawarciem umowy
zamawiający będzie żądał kopii umowy regulującej współpracę wykonawców.

XX.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY.

5. Przed  podpisaniem  umowy  zamawiający  będzie  wymagał  od  wykonawcy,  którego  oferta
została  wybrana,  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości
maksymalnie 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

6. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
-  w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-
wej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5  pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Szczegóły  dotyczące  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zostaną

podane wykonawcy,  którego oferta  została  uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XXI.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:  

Projektowane postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik
nr 4 do SWZ.



XXII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 

2.Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia,  o  zawarcie  umowy ramowej,  dynamicznym systemie  zakupów,
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie
umowy; 

2)  zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  o  zawarcie  umowy
ramowej,  dynamicznym  systemie  zakupów,  systemie  kwalifikowania  wykonawców  lub
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania kon-
kursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiające-
go stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja  została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przeka-
zana w inny sposób. 

4. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicz-
nych. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. RODO.

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 oso-
bowych 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 Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Otwocki Zakład Energetyki

Cieplnej  Sp.  z  o.o.,  którą  reprezentuje:  Prezes,  z  siedzibą  przy ul.  Andriollego  64,  05-400
Otwock, tel. (22) 779 25 57 

2. inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest: Pani Elżbieta Sinnicka tel. (22)
779 25 57 adres e-mail, sekretariat@ozec.eu 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią-
zanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 



4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zo-
stanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze-
śnia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych da-
nych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. 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 da-
nych 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; 

9.   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. 

*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 do specyfikacji warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1
Załącznik nr 4 –  Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Wykaz robót 
Załącznik nr 7 – Wykaz usług 
Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie



Załącznik nr 9 – Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej



Załącznik nr 2 do SWZ 

Otwocki Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Andriollego 64, 
05-400 Otwock 

FORMULARZ OFERTY
Ja/my* niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
..................................................................................................
..................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia)

Adres:………………………………………………
Kraj ………………………………………………..
REGON …….……………………………………..
NIP: ……………………………………………….
TEL. …………………….………………………...
adres e-mail:………………………………………
adres skrzynki ePUAP ……………………………

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Budowa agregatu kogeneracyjnego o
mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności ogólnej nie mniejszej niż 88% wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz jego uruchomienie i przekazanie do eksploatacji  na terenie
Kotłowni OZEC w Otwocku”, sprawa nr ZP.271.1.2022.OZEC, składamy ofertę na realizację
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, za kwotę
w wysokości:

L.p Przedmiot zamówienia Wartość netto VAT w % Wartość brutto

1. Wykonanie prac projektowych oraz robót
budowlanych 
(instalacja  i  uruchomienie  agregatu
kogeneracyjnego)

2. Serwis  eksploatacyjny  w  okresie  2  lat
(nie więcej niż 14 200 mth)

Razem 

 (wartość brutto słownie złotych………………………………..…………………………..)
(cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)



   Oświadczam, że Żywotność oferowanego agregatu kogeneracyjnego  wynosi:

Minimalne wymagane parametry:
Oferowana wartość potwierdzona przez producenta
silnika:

80 000 h

   
Oświadczam, że  Sprawność ogólna oferowanego agregatu wynosi:

Minimalne wymagane parametry:
Oferowana wartość potwierdzona przez producenta
silnika:

88 %

Oświadczam, że oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi………. m-cy
(min. 36 miesięcy).

1. Oświadczam/y,  że  zapoznałem/liśmy  się  ze  Specyfikacją  Warunków  Zamówienia  oraz
Projektowanymi Postanowieniami Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w nich zawarte.

2. Oświadczam/y,  że  uzyskałem/liśmy  niezbędne  informacje  do  prawidłowego  przygotowania  i
złożenia oferty.

3. Oświadczam/y,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania
zamówienia.

4. Zamierzam/my powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – podać zakres prac,
również nazwy firm podwykonawców :

[wypełnić  w przypadku,  gdy  Wykonawca(y)  zamierza(ją)  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcy/om]:

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. W razie  wybrania naszej  oferty  zobowiązujemy się  do zawarcia  umowy zgodnej  z  niniejszą
ofertą,  na  warunkach  określonych  w Specyfikacji  Warunków Zamówienia  i  Projektowanych
Postanowieniach Umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego;

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1

wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. Jestem  przedsiębiorcą:  MIKRO    ,   MAŁYM   ,  ŚREDNIM    ,  NIE-  ŻADNE  Z

POWYŻSZYCH   ; **²

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:



 1) …………………………………………………………………………………………
 2) …………………………………………………………………………………………… 
 3) …………………………………………………………………………………………… 

............................................, ..................... 2022 r.
Miejscowość data                                                                              

 

¹ 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącze-
nie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** Mikro przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 mln EUR. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub  suma  bilansowa  nie  przekracza  10  mln  EUR.  Średnie  przedsiębiorstwo  to  przedsiębiorstwo,  które  nie  są  mikro
przedsiębiorcami ani małymi przedsiębiorcami, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

² zaznaczyć właściwe „x”



Załącznik nr 3 do SWZ 

Otwocki Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Andriollego 64, 
05-400 Otwock 

Wykonawca:
……………………………… 
………………………………………
……………………… 
(pełna  nazwa/firma,  adres,  w zależności  od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
……………………… 
(imię,  nazwisko,  stanowisko/podstawa  do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Budowa  agregatu
kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności ogólnej nie mniejszej niż 88%
wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  oraz  jego  uruchomienie  i  przekazanie  do
eksploatacji  na  terenie  Kotłowni  OZEC  w  Otwocku”, sprawa  nr   ZP.271.1.2022.OZEC
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

I. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w  SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,

określonych  przez  zamawiającego  w  SWZ  oraz  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  polegam  na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie: …………………………………………… ……………..
 ………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 



II. Przesłanek wykluczenia z postępowania
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 usta-

wy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.

4 ustawy Pzp  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….………r. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………................ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  2 ustawy Pzp.:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp.:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawca wskazuje, że podmiotowe środki
dowodowe  wymagane  przez  Zamawiającego,  są  dostępne  za  pomocą  bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
pod poniższymi adresami internetowymi:

1) ..............................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................



Załącznik nr 5 do SWZ 

Wykaz osób

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
dotyczy postępowania nr ZP.271.1.2022.OZEC

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienioną
osobą i że osoba ta posiada poniższe uprawnienia i kwalifikacje.

Lp. Imię i nazwisko
Kwalifikacje zawodowe

 (nr uprawnień)

Informacje na temat doświadczenia i
wykształcenia - niezbędne do

wykonania zamówienia
Zakres wykonywanych

czynności 

Podstawa do
dysponowania
Osobami przez

Wykonawcę

W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

1
Główny Projektant

………………………….

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności  sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr uprawnień  …………………………….

 

2
Projektant 

………………………….

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

Nr uprawnień  …………………………….

 

3 Projektant 

………………………….

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych

 



Nr uprawnień  …………………………….

W ZAKRESIE REALIZACJI

4

………………………….
uprawnienia budowlane do kierowania 
bez ograniczeń robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 

Nr uprawnień  …………………………….

5 ………………………

uprawnienia budowlane do kierowania 
bez ograniczeń robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych

Nr uprawnień  …………………………….

6
………………………….

uprawnienia budowlane do kierowania 
bez ograniczeń robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych 
i elektroenergetycznych

Nr uprawnień  …………………………….

7

uprawnienia energetyczne w grupach 
G1, G2, G3 – „D” (dozór),

Nr uprawnień  …………………………….

8 uprawnienia energetyczne w grupach 
G1, G2, G3 – „E” (eksploatacja),



Nr uprawnień  …………………………….

W ZAKRESIE SERWISU

9
………………………….

uprawnienia do serwisowania 
agregatów kogeneracyjnych wydane 
przez Producenta oferowanego 
agregatu kogeneracyjnego lub jego 
oficjalnego przedstawiciela

Nr uprawnień  …………………………….

10
………………………….

uprawnienia do serwisowania 
agregatów kogeneracyjnych wydane 
przez Producenta oferowanego 
agregatu kogeneracyjnego lub jego 
oficjalnego przedstawiciela

Nr uprawnień  …………………………….

Uwaga 
Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób wymienionych w punktach 1-3 oraz 4-6.



Załącznik nr 6 do SWZ
Wykaz wykonanych robót

dotyczy postępowania nr ZP.271.1.2022.OZEC

Oświadczam, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie należycie wykonałem, następujące roboty:. 

Lp.
Zamawiający/ Odbiorcy
Nazwa, adres, telefon

kontaktowy

Przedmiot roboty
 

Wartość
(brutto)
w PLN

Okres realizacji
zadania

od do

1

2

Na potwierdzenie powyższego załączam dowody dotyczące najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 



Załącznik nr 7 do SWZ
Wykaz wykonanych usług

dotyczy postępowania nr ZP.271.1.2022.OZEC

Oświadczam, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie należycie wykonałem, następujące usługi:. 

Lp.
Zamawiający/ Odbiorcy
Nazwa, adres, telefon

kontaktowy

Przedmiot usługi
 

Wartość
(brutto)
w PLN

Okres realizacji
zadania

od do

1

2

Na potwierdzenie powyższego załączam dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie



Załącznik nr 8 do SWZ 

Otwocki Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Andriollego 64, 
05-400 Otwock 

Dane wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie:

………………………………………
……………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dotyczące zakresu robót
budowlanych,  dostaw lub usług które wykonają poszczególni wykonawcy

art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego pn.:  „Budowa  agregatu
kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999MW i sprawności ogólnej nie mniejszej niż 88%
wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  oraz  jego  uruchomienie  i  przekazanie  do
eksploatacji na terenie Kotłowni OZEC w Otwocku)”, sprawa nr  ZP.271.1.2022. OZEC

oświadczam/y że: 

1) Wykonawca  (należy  podać nazwę/firmę  podmiotu) ………………………………………………
zrealizuje następujące roboty budowlane,  dostawy, usługi (należy podać zakres):

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2) Wykonawca  (należy  podać nazwę/firmę  podmiotu) ………………………………………………
zrealizuje następujące roboty budowlane,  dostawy, usługi (należy podać zakres):

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
...................................................

   (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela)     



*   zwielokrotnić w zależności od potrzeb 
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