
          

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

DOSTAWY

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Zadanie: Dostawa przewodów izolowanych 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej

pod adresem internetowym: https://otwock.ezamawiajacy.pl

Nr postępowania OZEC.271.04.2022

Zatwierdzam:

Władysław Dariusz Łokietek 
Wiceprezes Zarządu

____________________________________

Otwock, dnia 19 lipca 2022  r.

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 
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ROZDZIAŁ I 

Nazwa i adres Zamawiającego

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

NIP 532 17 79 107, REGON: 017319004

strona internetowa: http://ozec.eu/

numer telefonu: 22 779 25 57

adres poczty elektronicznej: sekretariat@ozec.ue

2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą

udostępniane  zmiany  i  wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia

bezpośrednio  związane  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia:

https://otwock.ezamawiajacy.pl. Dostęp do platformy przetargowej jest bezpłatny. 

3. Postępowanie  prowadzone  będzie  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej.

Dedykowana  platforma  zakupowa  do  obsługi  komunikacji  w  formie  elektronicznej

pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcami  oraz  składania  ofert  dostępna  jest  pod

adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl  .  

4. Wskazanie  osób  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami.  Osobą  upoważnioną  przez

Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Władysław Dariusz Łokietek

tel. 690 030 406,  mail: wd.lokietek@ozec.eu  Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00

– 15:00.

5. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.

Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia oraz adres strony internetowej, na której udostępniane będą

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z

postępowaniem o udzielenie zamówienia

1. Postępowanie  o  udzielanie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na podstawie art.  275 pkt 1 ustawy z

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z 2021 poz. 1129 z

późn.  zm.) – zwanej dalej Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy.
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2. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym

należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   Zamawiający  nie  dokonuje

podziału  zamówienia  na  części  z  uwagi  na  fakt,  iż  dostarczone  materiały  w  celu

zapewnienia  ich  kompatybilności  muszą  być  tego  samego  rodzaju.  Poszczególne

elementy są ze sobą nierozerwalnie związane pod względem technicznym. Zamawiający

działając racjonalnie, poprzez uzyskanie najlepszych efektów z poniesionych nakładów,

nie może dopuścić do maksymalnego możliwego rozdrobnienia zamówienia, z uwagi na

fakt,  ze nadmierne  rozdrobnienie  przedmiotowego  zamówienia  na  części  może

pociągnąć za sobą negatywne skutki dla Zamawiającego.  Zamawiający rozważył bardzo

dokładnie argumenty przemawiające za i przeciw dokonaniem podziału zamówienia na

części.  Jedyny  możliwy  w  przedmiotowym  zamówieniu  podział  to  podział  na  części

obejmujące  ilości  będące  sumą  zamawianych  instalacji.  Zamówienie  nie   zostało

podzielone na części z następujących względów:

1) Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dostaw  funkcjonalnie  ze  sobą

związanych.

2) Rozdzielenie  dostaw  groziłoby  niedającymi  się  wyeliminować  problemami

technicznymi  związanymi  z  odpowiedzialnością  za  poszczególne  elementy

dostarczonych materiałów przez różnych Wykonawców.

3) Dostarczenie  różnych  materiałów  spowodowałoby  znaczne  trudności

organizacyjne  podczas  realizacji  zamówienia  i  wygenerowałoby  ryzyko

niekompatybilności zastosowanych przez różnych Wykonawców rozwiązań.

4) Wykonawcy  powielaliby  koszty  pośrednie  dostawy,  co  wpływałoby  na  koszty

realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  każdej  z  ofert  częściowych  Wykonawca

musiałby  założyć  odrębną  wycenę  dostawy  materiałów,  w  sytuacji,  w  której,

składając jedną ofertę, dostawa zostanie wyceniona jednokrotnie.

Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to,

że  podział  taki  groziłby  nadmiernymi  trudnościami  technicznymi  oraz  nadmiernymi

kosztami  wykonania  zamówienia.  Potrzeba  skoordynowania  działań  różnych

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić

właściwemu  wykonaniu  późniejszych  robót  budowanych.  Niedokonanie  podziału

zamówienia  podyktowane  było  zatem  względami  technicznymi,  organizacyjnym  oraz

charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na

części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw –
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zakres  zamówienia  jest  zakresem  typowym,  umożliwiającym  złożenie  oferty

wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Brak podziału na części nie

ogranicza konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający  przewiduje  udzielanie  zamówień,  o  których  mowa  w  art.  305  pkt  1)  

w związku z art.  214 ust.  1 pkt.  8  o wartości  netto: do kwoty 50 000,00 zł.,  netto,  

w  zakresie  polegającym  na  powtórzeniu  podobnych  rodzajowo  dostaw  zgodnych  

z  przedmiotem  zamówienia  podstawowego,  w  tym  pozostających  w  zgodności  

z  podstawowym  zamierzeniem  oraz  związanym  bezpośrednio  przez  identyfikację

zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

9. Zamawiający  nie  wymaga  możliwości  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów

elektronicznych.

10. Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę

kluczowych części zamówienia. 

ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodów izolowanych tj.:

1) LINKA LGY 16 mm² (żółto-zielona) – 42 m,

2) Zacisk stalowy ocynkowany do połączenia bednarki i pręta stalowego – 14 szt.,

3) pręty stalowe ocynkowane średnica 16-18 mm (długość 1,5 m) - przystosowane do

przedłużania – 84 m,

4) Bednarka stalowa ocynkowa 30x4 mm²  - 28 m,

5) ogranicznik przepięć typ BOPi 0,5/10KA – 42 szt.,

6) Zacisk izolowany Sl dwustronnie przebijalny do ogranicznika przepięć - 16-95mm /

16-95  (ALPAR)  Z3 – 42 szt.,

7) Zacisk przebijający izolacje dwustronny  16-95 mm / 1,5-50 mm (ALPAR) Z2082Z –

151 szt.,

8) śruba hakowa M16/250 mm – 175 szt.,

9) przewód ASXSN 2x35 mm² - 3540 mb,

10) przewód ASXSN 4x25 mm² - 2760 mb,

11) uchwyt przelotowy 2/4×16-120 – Z2050 (ALPAR) – 137 szt.,
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12) uchwyt odciągowy (końcowy) dla przewodów ASXSN -  uchwyt końcowy przyłącza

4×16-35 – Z202 (ALPAR) – 38 szt.,

13) zacisk przebijający izolację AL 16-120 jednostronny jednośrubowy  – Z106Z (ALPAR) –

108 szt.

2. Strony ustalają, że miejscem dostarczenia i przekazania przewodów izolowanych przez

Wykonawcę  będzie  magazyn  Zamawiającego  mieszczący  się  w  Otwocku  przy  ul.

Andriollego 64 (siedziba Zamawiającego).

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na swój koszt.

4. Materiały dostarczone w ramach niniejszego postępowania mają być fabrycznie nowe,

tj.  nieużywane,  nieuszkodzone,  nieregenerowane,  nieobciążone  prawami  osób  lub

podmiotów trzecich. 

5. Wraz  z  dostawą  towaru  Wykonawca  dostarczy  niezbędne  dokumenty  urządzeń  w

postaci DTR - ek, atestów, deklaracji zgodności itp.

6. Dostarczony  asortyment  winien  być  zapakowany  w  sposób  uniemożliwiający

uszkodzenie produktów w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób

niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca.

7. Warunki  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  pozostałe  szczegóły  opisu  przedmiotu

zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SWZ.  

8. Wspólny słownik zamówień (CPV):

1) 44320000 – kabel i podobne wyroby

2) 30237280 – akcesoria zasilające.

3) 31680000 – elektryczne artykuły i akcesoria

Zamawiający informuje, że tam, gdzie opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków

towarowych, nazwy producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które

mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub

produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem,

że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot

zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3

ustawy  Pzp.  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym,  tym  samym

wskazuje  się  iż  odniesieniu  takiemu  towarzyszy  wyraz  „lub  równoważne”.  Wszelkie  znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej dokumentacji przetargowej winny być

interpretowane  jako  definicje  standardów  i  propozycje  Zamawiającego,  a  nie  jako  nazwy
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konkretnych  rozwiązań  mających  zastosowanie  w dokumentacji  przetargowej.  Ewentualne

nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie

oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w

zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.  Innymi słowy za wskazane powyżej

rozwiązania  „równoważne”,  (zakres  równoważności)  Zamawiający  przyjmuje  materiały  o

parametrach  technicznych  takich  samych  lub  lepszych  w  porównaniu  z  parametrami

materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się

na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV

Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  20 września 2022 r. 

ROZDZIAŁ V

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia

tych warunków

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

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym  - zamawiający nie stawia 

szczególnych wymagań w tym zakresie;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów -   zamawiający nie stawia szczególnych

wymagań w tym zakresie;

c) sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  - Warunek zostanie uznany za spełniony,

jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  posiada  dokument  potwierdzający,  że  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł.

d) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie stawia szczególnych

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
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wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych

Wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  Wykonawcy  może  mieć  negatywny

wpływ na realizację zamówienia.

3. Jeżeli  w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone

na  PLN  wg  średniego  kursu  PLN  w  stosunku  do  walut  obcych  ogłaszanego  przez

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia 

o  zamówieniu  w DUUE,  Narodowy  Bank  Polski  nie opublikuje  tabeli  kursów  walut,

Wykonawca  winien  przyjąć  kurs  przeliczeniowy według  ostatniej  tabeli  kursów NBP,

opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.

4. Wykonawca jest  obowiązany  wykazać  spełnienie  warunków udziału  w postępowaniu

określonych  w Ogłoszeniu  o  zamówieniu  i  SWZ,  w  sposób  i  za  pomocą  dowodów

określonych w ustawie Pzp, w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i  Technologii  

z  dnia  23.12.2020  r.  w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z

2020 r. poz. 2415).

5. W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców

(konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które

zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy,

tzn.  może wykazywać  się  doświadczeniem jedynie w zakresie,  jaki  rzeczywiście  dany

podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum,

lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.

6. Podmiot udostępniający zasób na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowiązany

uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie, w jakim udostępnił wykonawcy.

ROZDZIAŁ VI

Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do

których zachodzą okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 Pzp.

2. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  także  Wykonawcę  

w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki fakultatywne: 

1) przewidziane w art. 109 ust. 1 pkt 4: w stosunku, do którego otwarto likwidację,

ogłoszono  upadłość,  którego  o  aktywami  zarządza  likwidator  
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lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność  gospodarcza  jest

zawieszona  albo  znajduje  się  on  winnej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  

z  podobnej  procedury  przewidzianej  w  przepisach  miejsca  wszczęcia  

tej procedury; 

3. Na  podstawie  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych

rozwiązaniach w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  

oraz  służących  ochronie  bezpieczeństwa  narodowego,  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  lub  konkursu  prowadzonego  na  podstawie  ustawy  

Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu  wymienionego  w  wykazach  określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i  rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę  

na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę  rozstrzygającej  o  zastosowaniu

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu,  którego  beneficjentem  rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

oraz  finansowaniu  terroryzmu  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  593  i  655)  jest  osoba

wymieniona  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym

mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3)  wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu,  którego  jednostką  dominującą  

w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  pkt  37  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o

ile  został  wpisany  na  listę  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  wpisu  na  listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

4. Oferta  Wykonawcy  wykluczonego  na  podstawie  przepisu,  o  który  mowa  w  ust.  3

zostanie odrzucona.

5. 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

realizację zamówienia.
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6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt

1,  2,  5  lub art.  109  ust.  1  pkt  4  jeżeli  udowodni  Zamawiającemu,  że  spełnił  łącznie

przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.

ROZDZIAŁ VII

Wykaz oświadczeń lub/i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania podstaw do

wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)

 

1. Wykonawca  składa  wraz  z  ofertą  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie,

stanowiące  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,

o  których  mowa w ust.  1,  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  zamówienie.  Oświadczenie  potwierdza  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnianie

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających

zasoby,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz

spełniania,  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  składa  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  dotyczące  tych

podmiotów.

4. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  na  potwierdzenie  braku

przesłanek wykluczenia, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

sporządzonych nie wcześniej  niż 3 miesiące przed jej  złożeniem, jeżeli  odrębne

przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji;  (w  ramach  potwierdzenia

posiadania kompetencji, o których mowa w oświadczeniu) - w przypadku składania

oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę

wspólną 

5. Wykonawca,  którego oferta  zostanie  najwyżej  oceniona na potwierdzenie  spełnienia

warunków,  o których  mowa  w  rozdziale  V  SWZ,  zostanie  wezwany  do  złożenia  
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w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia

podmiotowych środków dowodowych:

1) dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może  je  uzyskać  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,  o  ile

Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych

środków;

2) Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

7. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1 składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji  ani

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 w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w

przepisach  miejsca  wszczęcia  tej  procedury.  Dokument,  o  którym  mowa  powyżej,

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części

dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą lub jeżeli w

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów  

o świadczeniu pod przysięgą złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym

ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  Wykonawcy.  Dokument,  o  którym

mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.
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9. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów

potwierdzających  okoliczności,  o  których mowa w ust.  4  i  ust.  5,  jeżeli  Zamawiający

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać 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.

10. Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1  Pzp,

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu,  lub są one niekompletne lub zawierają  błędy Zamawiający  wezwie

odpowiednio  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  w  terminie  przez  siebie

wskazanym,  chyba,  że  mimo ich złożenia oferta  Wykonawcy podlegałaby  odrzuceniu

albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Zamawiający  może  także,  

w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  żądać  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1  Pzp  lub  podmiotowych  środków

dowodowych.

11. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać

Wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  podmiotowych  środków

dowodowych, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

podmiotowe  środki  dowodowe  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  wszystkich  lub

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

ROZDZIAŁ VIII

Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji  finansowej

lub  ekonomicznej  podmiotów  udostępniających  zasoby,  niezależnie  od  charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane.
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3. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających

zasoby,  składa,  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,  że  Wykonawca

realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów –

zgodnie z treścią załącznika nr 3 SWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego

zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe podmiotu, na

zdolności  lub  sytuację  którego  Wykonawca  powoływał  się  w  celu  potwierdzenia

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na  potwierdzenie  braku  podstaw

wykluczenia  z  postępowania  podmiotu  udostępniającego  zasoby.  Wykonawca

zobowiązany  będzie  również  złożyć  podmiotowe  środki  dowodowe  tego  podmiotu

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności i ich

sytuacji,  na  których  Wykonawca  polegał,  w  celu  potwierdzenia  spełniania  tych

warunków.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające

zasoby  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  finansowa lub  ekonomiczna

pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu o których mowa w art.  112 ust.  2 pkt 3 i  4,  a także bada,  czy nie

zachodzą  wobec  tego  podmiotu podstawy  wykluczenia,  które  zostały  przewidziane

względem Wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę

warunków  udziału  w postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów podstawy

wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym  przez

Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 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

Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu
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dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8. Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  odpowiada  solidarnie  z

Wykonawcą,  który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę

poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

9. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa

podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  spełniania  przez  Wykonawcę

warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy

wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym  przez

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, 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.

11. Jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów)

powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.

ROZDZIAŁ IX

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika

do reprezentowania  ich  w  niniejszym  postępowaniu  albo  reprezentowania  ich

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby

Pełnomocnikiem  był  jeden  z Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie

zamówienia. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie, jako jeden z grupy Wykonawców
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(konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które

zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy,

tzn.  może wykazywać  się  doświadczeniem jedynie  w zakresie,  jaki  rzeczywiście  dany

podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum,

lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp

składają  wraz  z  ofertą oświadczenie,  z  którego  wynika,  jaki  zakres  przedmiotu

zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do

SWZ.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki

z art. 117 ust. 1 Pzp, o których mowa w rozdziale V ust. 1 zostaną spełnione wyłącznie,

jeżeli: 

1) w zakresie  sytuacji  ekonomicznej lub finansowej określonej w rozdziale V ust. 1,  

pkt  2 lit.  c)  SWZ - spełnienie tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie wykaże jeden z tych wykonawców samodzielnie –

Zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów.

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do

SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

9. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których  oferta  zostanie

wybrana,  przed  podpisaniem  umowy  o  realizację  zamówienia,  są  zobowiązani

przedstawić  Zamawiającemu kopię  umowy,  zawierające w swojej  treści  uregulowanie

współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania.

ROZDZIAŁ X

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (art. 462 ust.

1 Pzp).

2. Wykonawca,  który  zamierza  wykonywać  zamówienie  przy  udziale  podwykonawców

wskazuje  w  ofercie,  zakres  zamówienia  jaki  wykonywać  będzie  w  jego  imieniu

podwykonawca oraz podaje nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

W  przypadku,  gdy  wykonawca  nie  zamierza  wykonywać  zamówienia  przy  udziale

podwykonawców,  należy  wpisać  w  formularzu  „nie  dotyczy”  lub  inne  podobne

sformułowanie.  Jeżeli  Wykonawca  zostawi  ten  punkt  niewypełniony  (puste  pole),
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Zamawiający uzna,  iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj.  bez udziału

podwykonawców.

3. W przypadku zamówień na roboty  budowlane,  które mają być  wykonane w miejscu

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe

oraz  przedstawicieli,  podwykonawców  zaangażowanych  w  takie  roboty  budowlane,

jeżeli  są  już  znani.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  w

odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

ROZDZIAŁ XI

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego

1. Zamawiający  nie  przewiduje  wymagań  dotyczących  zatrudnienia  na  podstawie

stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy.

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa

w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

ROZDZIAŁ XII

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

porozumienia się z Wykonawcami, zmiany w treści SWZ

1. Komunikacja  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  tym  składanie  ofert,

wymiana  informacji  oraz  przekazywanie  dokumentów  lub  oświadczeń  między

Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa

się  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  tj.  Platformy  do  obsługi

postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl
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2.  Ofertę,  oświadczenia,  o  których  mowa w art.  125  ust.  1  Pzp,  podmiotowe środki

dowodowe,  pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby

sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  w  ogólnie  dostępnych  formatach  danych,  

w  szczególności  w  formatach  .txt,  .rtf,  .pdf,  .doc,  .docx,  .odt,  ewentualnie  poprzez

wypełnienie  właściwego  formularza  systemowego.  Ofertę,  a  także  oświadczenie  

o  jakim mowa w Rozdziale  VII  ust.  1  SWZ składa  się,  pod rygorem nieważności,  w

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym.

3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez

Platformę, dostępną pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl 

1)    Ogólne zasady korzystania z Platformy;

a)    zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu  

na  subdomenie  https://otwock.ezamawiajacy.pl lub

https://oneplace.marketplanet.pl.

b)   Wykonawca  po  wybraniu  opcji  „przystąp  do  postępowania”  zostanie

przekierowany  do  strony  https://oneplace.marketplanet.pl,  gdzie  zostanie

powiadomiony o możliwości  zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.

Wykonawca  zakłada  konto  wykonując  kroki  procesu  rejestracyjnego;  podaje

adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka,

akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 

c)    Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z

tym  Zamawiający  zaleca  Wykonawcom  uwzględnienie  czasu  niezbędnego  na

rejestrację  

w  procesie  złożenia  Oferty  w  postaci  elektronicznej.  Wykonawca  wraz  z

potwierdzeniem  złożenia  wniosku  rejestracyjnego  otrzyma  informacje,  o

możliwości  przyspieszenia  procedury  założenia  konta,  wówczas  należy

skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 

d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami,  w  szczególności

zawiadomienia  oraz  informacje,  przekazywane  są  w  formie  elektronicznej  za

pośrednictwem  Platformy  Zakupowej.  Za  datę  przekazania  zaświadczeń  oraz

informacji  przyjmuje  się  datę  ich  wysłania  za  pośrednictwem  zakładki

„Korespondencja”.

2) Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SWZ.

Wniosek  należy  przesłać  za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  przez  opcję
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„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania

Zamawiającemu,  Wykonawca  klika  lewym  przyciskiem  myszy  klawisz  ZADAJ

PYTANIE.  Powoduje  to  otwarcie  okna,  w  którym  należy  uzupełnić  dane

Wykonawcy,  temat  i  treść/przedmiot  pytania,  po  wypełnieniu  wskazanych  pól

wraz  z  wymaganym  kodem  weryfikującym  z  obrazka  Wykonawca  klika  klawisz

POTWIERDŹ,  wykonawca  uzyskuje  potwierdzenie  wysłania  pytania  poprzez

komunikat  systemowy  "Pytanie  wysłane".  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później  niż we właściwym terminie wskazanym w Pzp,

pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SWZ  wpłynął  

do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych

wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez

rozpoznania.  Przedłużenie  terminu składania  ofert  nie  wpływa na bieg terminu

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3) Treść  pytań  (bez  ujawniania  źródła  zapytania)  wraz  z  wyjaśnieniami  bądź

informacje  

o  dokonaniu  modyfikacji  SWZ,  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom  za

pośrednictwem Platformy Zakupowej.

4)  Zamawiający  informuje,  iż  w przypadku jakichkolwiek wątpliwości  związanych  

z  zasadami  korzystania  z  Platformy,  Wykonawca  winien  skontaktować  się  z

dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa +48 22 257 22 23

(infolinia  dostępna  w  dni  robocze,  w  godzinach  9.00-17.00)  e-mail:

oneplace@marketplanet.pl

5)   Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:

a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

b) dopuszcza  się  podpisanie  dokumentów  w  formacie  innym  niż  „pdf",  wtedy

będzie  wymagany  oddzielny  plik  z  podpisem.  W związku  z  tym Wykonawca

będzie  zobowiązany  załączyć  prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik  z

podpisem.

6)  Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające

pracę na Platformie Zakupowej tj.:

a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej

niż 512 kb/s;

b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
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procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac

Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

d) Włączona obsługa JavaScript;

e) Zainstalowany  program  Acrobat  Reader  lub  inny  obsługujący  pliki  w

formacie .pdf.

7)   Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające

prawidłowe złożenie  podpisu elektronicznego:

a) Rekomendowaną  przeglądarką  do złożenia  oferty  jest MS Internet  Explorer  

lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.

b) Uruchomienie  oprogramowania  do  składania  podpisu  wymaga  również

zainstalowania Java  w  wersji  1.8.0_65  lub  nowszej,  koniecznie  w  wersji  32-

bitowej,  pozwalające  na  przyjmowanie  przez  użytkownika  sesyjnych  plików

cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu

witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exceptionsite

list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.

c) Zainstaluj dedykowany  komponent  Szafir  SDK  oraz  aplikację  Szafir  Host, 

który  odpowiada  za  obsługę  funkcjonalności  podpisu  elektronicznego  w

platformie  eZamawiający.  Rozszerzenie  Szafir  SDK  można  pobrać tutaj.  Po

zainstalowaniu  rozszerzenia  Szafir  SDK  oraz  aplikacji  Szafir  Host  należy

przeładować bieżącą stronę.

d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz

czytnik  

z kartą kryptograficzną do komputera.

8) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa 

na  stronie:https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-

ponizsze-kroki.

9) Zamawiający  określa  dopuszczalne  formaty  przesyłanych  danych  tj.  plików  o

wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,

pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,

mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,

TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

10) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i  czasu odbioru danych tj.
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plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny  

jest  w  Systemie,  jako  zaszyfrowany  –  format  kodowania  UTF8.  Możliwość

otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po

upływie terminu otwarcia ofert.

11) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas

(hh:mm:ss)  generowany  wg.  czasu  lokalnego  serwera  synchronizowanego

odpowiednim źródłem czasu.

12) W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:

a) Składając  ofertę  w  postaci  elektronicznej  oryginał  dokumentu  wadium

(poręczenia  lub  gwarancji)  opatrzonego  podpisem  elektronicznym  osób

upoważnionych  do  jego  wystawienia,  Wykonawca  składa  załączając  na

Platformie  w  zakładce  „OFERTY”  –  poprzez  wybranie  polecenia  „Dodaj

dokument".

4. W  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawcy  powinni  posługiwać  

się numerem przedmiotowego postępowania. 

ROZDZIAŁ XIII

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 zł.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert  

i  utrzymuje  je  nieprzerwanie  do  dnia  upływu  terminu  związania  ofertą,  z  wyjątkiem

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 i ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących

formach:

1) pieniądzu, płatne przelewem na rachunek bankowy: 

             Bank Spółdzielczy w Karczewie

         Nr konta bankowego: 47 8023 0009 2001 0011 8910 0001

     z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr  OZEC.271.04.2022

Wniesienie  wadium w pieniądzu  winno nastąpić  w terminie  gwarantującym  wpływ

pieniędzy na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie przypadającym na

dzień składania ofert. 

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach  udzielanych przez  podmioty,  o  których  mowa w art.  6b  ust.  5  pkt.  2
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ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Gwarancje  i  poręczenia  należy  wystawić  w  formie  elektronicznej  lub  postaci

elektronicznej  opatrzonej  przez  wystawcę  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym

/podpisem zaufanym/ podpisem osobistym na: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z

o.o.  z  siedzibą  w  Otwocku  –  adres:  ul.  Andriollego  64,  05-400  Otwock  i  przekazać

Zamawiającemu  oryginał  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  platformy

przetargowej. 

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży

wniosek  o  zwrot  wadium w przypadku,  o  którym mowa w art.  98  ust.  2  pkt  3  Pzp

zostanie odrzucona.

6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  

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

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7. Zamawiający zwraca wadium wniesione winnej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

8. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 u ust. 4 i 5

Pzp.

9. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego

z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

  

ROZDZIAŁ XIV

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert.  Dzień  ten  jest  pierwszym  dniem  terminu

związania  ofertą.  Powyższe  oznacza,  iż  termin  związania  ofertą  upływa  w  dniu  

25 sierpnia 2022 r.

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

związania  ofertą,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  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. 1, wymaga złożenia przez
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wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu

związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczalne tylko 

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5. Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje

utraty wadium.

ROZDZIAŁ XV

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę  składa  się  na  za  pośrednictwem  Platformy,  dostępnej  pod  adresem:

https://otwock.ezamawiajacy.pl.  Dodanie  w  zakładce  „OFERTY"  dokumentów

(załączników) określonych w niniejszej  SWZ,  -  podpisanych przez osoby umocowane.

Ww. czynności określone są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie

docelowego pliku, który ma zostać wczytany. 

4. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz

Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

5. O  terminie  złożenia  Oferty  decyduje  czas  pełnego  przeprocesowania  transakcji  

na  Platformie.  Po  zapisaniu,  plik  jest  w  Systemie  zaszyfrowany.  Jeśli  Wykonawca

zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń". 

6. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne 

do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie

oferty generowanym z zakładki „Oferty”.

7. Wykonawca  może  samodzielnie  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę.  W  tym  celu  

w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj

ofertę”.

8. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

9. Zastrzeżenie  dotyczące  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  w  ofercie  w  sposób  wyraźnie

określający wolę ich utajnienia.

10. Składając  ofertę  w  postaci  elektronicznej  na  Platformie  dokumenty  „stanowiące
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tajemnicę  przedsiębiorstwa”  powinny  zostać  załączone  w  osobnym  pliku  wraz  z

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez

polecenie „Dodaj"

11. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym

dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  przez

upełnomocnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Upoważnienie  osób  podpisujących

ofertę  (oraz  załącznikach  do  niej)  musi  bezpośrednio  wynikać  z  dokumentów

dołączonych do oferty.  Oznacza to, że jeżeli  upoważnienie takie nie wynika wprost z

dokumentu stwierdzającego status  prawny wykonawcy,  to do oferty  należy dołączyć

pełnomocnictwo  wystawione  przez  osoby  do  tego  upoważnione.  Pełnomocnictwo

powinno być załączone do oferty w formie elektronicznej.

12. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory

w  formie  formularzy  zamieszczonych  w  załącznikach  do  SWZ  lub  formularzy

systemowych, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu

kolumn i wierszy.

13. Ofertę  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Każdy  dokument  składający  

się na ofertę powinien być czytelny.

15. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające

umocowanie do reprezentowania,  sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski.

16. Wszystkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. 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, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem zaufanym/ podpisem

osobistym  przez  osobę  upoważnioną.  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem

następuje  w  formie  elektronicznej  podpisane  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym/ podpisem zaufanym/ podpisem osobistym przez osobę upoważnioną. 
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18. Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać:

1. Formularz  Oferty, sporządzony  na  podstawie  wzoru  stanowiącego

Załącznik nr 1 SWZ.

2. Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia 

z  postępowania  oraz  o spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia - zgodne z treścią Załącznika nr 2 do  SWZ.

3. Potwierdzenia  wniesienia  wadium (w  przypadku  wniesienia  go  w innej

formie niż pieniądz).

4. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania

ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w

postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  niniejszego  zamówienia

publicznego.

5. Stosowne  Pełnomocnictwo(a) –  w  przypadku,  gdy  upoważnienie  do

podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status

prawny.

6. Stosowne zobowiązanie podmiotu na którego  zdolnościach technicznych

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegać będzie

Wykonawca,  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na

potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – zgodnie z załącznikiem nr

3 do SWZ.

7. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia  oświadczenie,  z  którego  wynika  jaki  zakres  przedmiotu

zamówienia  wykonają  poszczególni  Wykonawcy  na  podstawie  wzoru

stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

UWAGA:

8. Formaty  plików  wykorzystywanych  przez  Wykonawców  powinny  być

zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w

sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla

rejestrów publicznych i  wymiany informacji  w postaci  elektronicznej oraz

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
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9. Wśród  formatów  powszechnych,  a  nie  występujących  w  ww.

rozporządzeniu występują: .rar .gif. bmp. 

ROZDZIAŁ XVI

Opis sposobu udzielenia wyjaśnień

 

1. Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na platformie przetargowej.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

(art. 284 Pzp).

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na

2 dni przed upływem terminu składania ofert lub ofert, podlegających negocjacjom pod

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później

niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacji.

4. Jeżeli  zamawiający  nie  udzieli  wyjaśnień  w  terminach,  o  których  mowa  w  ust.  3,

przedłuża  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich

zainteresowanych  wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego

przygotowania i złożenia ofert.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SWZ.

6. Wszelkie  wyjaśnienia,  modyfikacje  treści  SWZ  oraz  inne  informacje  związane  

z niniejszym postępowaniem, zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na platformie

przetargowej.

7. W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania

ofert  zmienić  treść SWZ.  Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana staje się  

w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia

na platformie przetargowej.

8. Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wykonawców  w  celu

wyjaśnienia treści SWZ.

9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym

mowa  w  ust.  2,  zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania  wyjaśnień  SWZ  oraz

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XVII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
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1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę  do dnia 27 lipca 2022 r. do

godziny11:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania

transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca  2022 r. o godzinie 11:30.

4. Najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  się  na  stronie

internetowej  prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  się

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  się  na  stronie

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XVIII

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca  określa  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  wskazanie  w  Formularzu

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ łącznej ceny

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z realizacją

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy

określonym  w niniejszej  SWZ, wszystkie  koszty  i  składniki  niezbędne  do  realizacji

przedmiotu zamówienia oraz prace i czynności niezbędne do wykonania prawidłowego

wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wyliczona  cena  oferty  brutto  będzie  służyć  do  porównania  złożonych  ofert  i  do

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny

podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi

przepisami.  W  takim  przypadku  Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobligowany
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poinformować zamawiającego,  że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi,

których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich

wartość bez kwoty podatku. 

7. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia

okoliczności,  które  mogą wpłynąć  na  cenę zamówienia.  W związku  z  powyższym  od

Wykonawcy  wymagane  jest  bardzo  szczegółowe  zapoznanie  się  z  przedmiotem

zamówienia,  które  umożliwi  należyte  zrealizowanie  przedmiotu  zamówienia,  a  także

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą

starannością. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XIX

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

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  będzie  miała  najwyższą  wartość,

wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Waga (maksymalna liczba punktów)

1 cena (C) 60 % (60 pkt)
2 przedłużony okres gwarancji (G) 40 % (40 pkt)

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:

KRYTERIUM I cena – 60% - 60 pkt

 cena  określa  koszt  brutto  (tj.  z  VAT)  wykonania  przedmiotu  zamówienia  przez

Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie Wykonawca poniesie

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

 oferta  złożona  przez  danego  Wykonawcę  otrzyma  zaokrągloną  do  dwóch  miejsc  po

przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

najniższa cena

C = --------------------------------------- x waga kryterium x 100                               
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                    cena badanej oferty 

gdzie:

C     – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

60%  - procentowe znaczenie kryterium ceny.

4.     KRYTERIUM II gwarancja – 40% - 40 pkt

 w  przedmiotowym  zamówieniu  minimalny  okres  gwarancji  równy  jest  okresowi

wynikającemu z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz.

1740 z  późn.  zm.)  i  wynosi  2 lata od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru

przedmiotu zamówienia – art. 568 § 1 Kc.

 Określenie  ilości  punktów  dla  kryterium  G  odbędzie  się  na  podstawie  poniższej

punktacji:

 Wykonawca,  który  zaoferuje  okres  gwarancji  równy  okresowi  gwarancji

wynikającemu z kodeksu cywilnego otrzyma w kryterium R – 0 pkt,

 Wykonawca,  który  zaoferuje  przedłużenie  okresu  gwarancji  wynikającego  

z kodeksu cywilnego o kolejne 6 miesięcy uzyska w kryterium R – 10 pkt,

 Wykonawca,  który  zaoferuje  przedłużenie  okresu  gwarancji  wynikającego  

z kodeksu cywilnego o kolejne 12 miesięcy uzyska w kryterium R – 20 pkt,

 Wykonawca,  który  zaoferuje  przedłużenie  okresu  gwarancji  wynikającego  

z kodeksu cywilnego o kolejne 24 miesięcy uzyska w kryterium R – 40 pkt,

UWAGA! Minimalny okres gwarancji, jaki mogą zaoferować Wykonawcy wynosi 2 lata

natomiast maksymalnie mogą go przedłużyć o 24 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który

zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata lub zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji

inne niż  o kolejne 6,  12,  24 miesięcy lub nie zaproponuje  żadnego terminu zostanie

odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów i

nie zostanie odrzucona z postępowania.

  

Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:

LP = C + G

gdzie:
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LP - liczba punktów, którą uzyskała oferta,

C - ilość punktów, uzyskana w kryterium „cena ofertowa brutto” 

G - ilość punktów, uzyskana w kryterium „przedłużony okres gwarancji”

5. Punktacja  przyznawana  ofertom  w  poszczególnych  kryteriach  będzie  liczona  

z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Najwyższa  liczba  punktów  wyznaczy

najkorzystniejszą ofertę. 

6. Punktacja  przyznawana  ofertom  w  poszczególnych  kryteriach  będzie  liczona  

z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Najwyższa  liczba  punktów  wyznaczy

najkorzystniejszą ofertę.

ROZDZIAŁ XX

Tryb oceny ofert

1. W toku badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może żądać  od  Wykonawców wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty,  z  zastrzeżeniem

treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki

rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,

inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  dokumentami  zamówienia,

niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zgodnie art. 224. ust. 1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską

cenę  lub  części  składowe  ceny  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu

zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów

dotyczących wyliczenia ceny.

4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki  wskazane w art.  223 ust. 2 Pzp, niezwłocznie

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

5. Zamawiający  odrzuci  złożoną  ofertę,  w  przypadku  wystąpienia  przynajmniej  jednej  

z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp.
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ROZDZIAŁ XXI

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  zostać  zawarta  wyłącznie  

z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  jako  najkorzystniejsza,  po  upływie

terminów określonych w art. 308 ust. 2 Pzp.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym

przez Zamawiającego.

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego wykonawca zobowiązany będzie do złożenia:

1) dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy,

o  ile  upoważnienie  do  reprezentowania  Wykonawcy  nie  wynika  z  dokumentów

rejestrowych  Wykonawcy,  jeżeli  Zamawiający  może  je  uzyskać  za  pomocą

bezpłatnych  i  ogólnodostępnych baz  danych,  lub dokument pełnomocnictwa nie

został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

2) w  przypadku  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy

regulującej  współpracę  tych  podmiotów  (np.  umowa konsorcjum,  umowa spółki

cywilnej).

Rozdział XXII

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający  wymaga  wniesienia  przez  Wykonawcę,  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania umowy.

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) Zamawiający  ustala  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zawartej  

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości  5% ceny

ofertowej brutto podanej w ofercie.
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2) Wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  100%  zabezpieczenie  należytego

wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych

w art. 450 ust. 1 Pzp.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci  przelewem na następujący

rachunek bankowy Zamawiającego: 47 8023 0009 2001 0011 8910 0001 z dopiskiem

„ZNWU w postępowaniu nr OZEC.271.04.2022”.     

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia

należy przesłać Zamawiającemu przed terminem zawarcia umowy.

7. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na

oprocentowanym rachunku bankowym. 

8. 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.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz

(gwarancja,  poręczenie)  powinno  spełniać  następujące  wymagania:  winno  być

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na

okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

(jeżeli dotyczy).

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa  w  ust.  4.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  jest

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane.  Kwota  pozostawiona  na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości

zabezpieczenia.  Kwota ta jest  zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ XXIII

Informacje dotyczące wzoru umowy, ogólne warunki umowy
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1. Załącznikiem do niniejszej SWZ jest wzór umowy, który stanowi integralną  jej  część –

załącznik nr 5 do SWZ.

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści

wybranej  oferty  w  zakresie  uregulowanym  w  art.  454-455  Pzp  oraz  w  wskazanym  

w Projekcie Umowy. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie  mają  przepisy  ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz Kodeks cywilny.

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i miejscu

wyznaczonym przez Zamawiającego w terminach przewidzianych w art. 308 ust. 2 Pzp,

jednakże  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze

najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a Pzp.

ROZDZIAŁ XXIV

Pouczenie o środkach

1. Zasady,  terminy  oraz  sposób  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej  szczegółowo

regulują przepisy działu IX ustawy PZP – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 Pzp).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. 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  konkursu na  podstawie  ustawy,  mimo że  zamawiający  był  do  tego

obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
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5. Pisma  w  postępowaniu  odwoławczym  wnosi  się  w  formie  pisemnej  albo  w  formie

elektronicznej  albo  w  postaci  elektronicznej,  z  tym  że  odwołanie  i  przystąpienie  do

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia

podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej

albo postaci  elektronicznej  albo kopię tego odwołania,  jeżeli  zostało ono wniesione  

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1

Pzp,  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego  przysługuje  skarga  do

sądu.  Skargę  wnosi  się  do  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  –  sądu  zamówień

publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp,

przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje

skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

ROZDZIAŁ XXV

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia

zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U  z  2019  r.  

poz. 2019 z późn.zm.) oraz odpowiednie przepisy wykonawcze.

2. Klauzula  informacyjna  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych*:  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  Pani/Pana  Danych  Osobowych  jest  Otwocki  Zakład  Energetyki

Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku – adres: ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock

(zwany dalej „Spółką”)
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2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Spółkę  osoba, z którą

można  się  skontaktować  pod  adresem  e-mail:  sekretariat@ozec.eu  lub  

na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;

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

w  celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.

3 ustawy PZP;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 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 danych 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:

a) na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

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;
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c) 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.

3.  Obowiązek  Wykonawcy  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych:  Obowiązkiem

Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub

art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową

działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków

organów  zarządzających  będących  osobami  fizycznymi,  od  których  dane  osobowe

bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał  w  celu  ubiegania  się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

ROZDZIAŁ XXVI

Wykaz załączników do SWZ

1. Załącznik nr 1 do SWZ -  wzór oferty,

2. Załącznik nr 2  do SWZ  -  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 3  do SWZ  -  zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby korzystania  z  nich przy wykonywaniu

zamówienia,

4. Załącznik  nr  4  do  SWZ  -  oświadczenie  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia,  z  którego  wynika,  które  roboty  wykonują  poszczególni

Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy,
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Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór oferty

NR POSTĘPOWANIA: OZEC.271.04.2022

ZAMAWIAJĄCY:                    Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

                                       ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Formularz oferty

Pełna nazwa Wykonawcy.............................................................................................................

Adres Wykonawcy.......................................................................................................................

NIP..............................................................; REGON..................................................................

Nr telefonu...........................................................; e-mail .......................………………………

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

„Dostawa przewodów izolowanych”, zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie

ze wszystkimi warunkami zawartymi w SWZ oraz w załącznikach do SWZ:

Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa brutto
Cena całkowita (cena jednostkowa

brutto x ilość)

LINKA LGY 16 mm² (żółto-zielona) 42 m   

Zacisk stalowy ocynkowany do 
połączenia bednarki i pręta stalowego

14 szt.   

pręty stalowe ocynkowane średnica 
16-18 mm (długość 1,5 m) - 
przystosowane do przedłużania

84 m   

Bednarka stalowa ocynkowa 30x4 mm² 28 m   

ogranicznik przepięć typ BOPi 0,5/10KA 42 szt.

Zacisk izolowany Sl dwustronnie 
przebijalny do ogranicznika przepięć - 
16-95mm / 16-95  (ALPAR) Z3

42 szt. 

Zacisk przebijający izolacje dwustronny
16-95 mm / 1,5-50 mm (ALPAR) 
Z2082Z 

151 szt. 

śruba hakowa M16/250 mm 175 szt. 
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przewód ASXSN 2x35 mm² 3540 mb 

przewód ASXSN 4x25 mm² 2760 mb

uchwyt przelotowy 2/4×16-120 – 
Z2050 (ALPAR) 

137 szt. 

uchwyt odciągowy (końcowy) dla 
przewodów ASXSN -  uchwyt końcowy 
przyłącza  4×16-35 – Z202 (ALPAR)

38 szt. 

zacisk przebijający izolację AL 16-120 
jednostronny jednośrubowy  – Z106Z 
(ALPAR) 

108 szt. 

Cena całkowita brutto wynosi:

Przedłużony okres gwarancji (zaznaczyć właściwą pozycję wstawiając w niej znak „x”):

  oferujemy okres gwarancji  wynoszący  2 lata od dnia podpisania protokołu końcowego
odbioru przedmiotu zamówienia;

  oferujemy przedłużenie okresu gwarancji (wynoszącego 2 lata) o kolejne 6 miesięcy;
   oferujemy przedłużenie okresu gwarancji (wynoszącego 2 lata) o kolejne 12 miesięcy.
   oferujemy przedłużenie okresu gwarancji (wynoszącego 2 lata) o kolejne 24 miesiące.

UWAGA!  Minimalny  okres  gwarancji,  jaki  mogą  zaoferować  Wykonawcy  wynosi  2  lata  natomiast  maksymalnie  mogą  go  przedłużyć

o 24 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata lub zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji inne niż o

kolejne  6,  12,  24  miesięcy  lub  nie  zaproponuje  żadnego  terminu  zostanie  odrzucona  z  postępowania  na  podstawie  art.  226  ust.  1  

pkt 5 Pzp.

1. Oświadczam(my),  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  warunków  zamówienia  oraz

projektem  umowy  i  nie  wnosimy  do  nich  zastrzeżeń  oraz  zobowiązujemy  się  

w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  określonych  w  niej

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Uważamy się za związanych złożoną ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków

Zamówienia.

3. Oświadczamy,  że  cena  brutto  uwzględnia  wszystkie  wymagania  niniejszej  SWZ  oraz

obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu

prawidłowego  i  terminowego  wykonania  całości  przedmiotu  Zamówienia,  zysk  oraz

wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów 

i usług oraz podatek akcyzowy.

4. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy

na  warunkach  wymienionych  w  SWZ,  w  miejscu  i terminie  wyznaczonym  przez

Zamawiającego.

5. Wadium  o  wartości  ………………..…zł  wnieśliśmy  w  dniu  ..........................  w

formie ................................................................................................. 36



6. Prosimy  o  zwrot  wadium  wpłaconego  w  gotówce  na  konto

……………………………………………………………….…………………………

7. W przypadku wniesienia wadium w postaci, o której mowa w art. 97 ust 7 pkt 2) – 4)  

(w  innej  formie  niż  w  pieniądzu)  dokument  wadialny  należy  zwrócić  gwarantowi  lub

poręczycielowi   na adres e-mail ……………………………………………………………….

8. Dokumenty wymienione na stronach ………………….  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

9. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …..

do nr…

10. Oświadczam,  że  wysokość  minimalnego  wynagrodzenia/wysokość  minimalnej  stawki

godzinowej, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny oferty nie jest niższa od

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę/minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207).

11. Informuję,  że  wybór  oferty  będzie  prowadzić/nie  będzie  prowadzić*  do  powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

12. OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków, BĘDZIEMY/NIE BĘDZIEMY** polegać

na zasobach następujących podmiotów: 

Podmiot..............................................................................................................................

adres ul. .............................................................................................................................

kod ……………………………………..…….. miasto …………………………………..

nr telefonu............................................... nr faksu...............................................................

NIP.........................................................., REGON .............................................................

w  następującym  zakresie:   ………………………………….………………………

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

……………………………………………………

     (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

13. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

1) …………………………………………………………..  w części  dotyczącej  (określić  zakres czynności

zleconych podwykonawcy) ……………………………………………

2) …………………………………………………………..  w części  dotyczącej  (określić  zakres czynności

zleconych podwykonawcy) ……………………………………………

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

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
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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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem w celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w niniejszym

postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych

niż  bezpośrednio  jego  dotyczących  lub  zachodzi  wyłączenie  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).

15. Wykonawca  jest  (zaznaczyć  właściwą  odpowiedź  wstawiając  znak  x  w  odpowiednim

miejscu) w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców;

 mikroprzedsiębiorstwem,

 małym przedsiębiorstwem,

 średnim przedsiębiorstwem,

 jednoosobową działalnością gospodarczą,

 osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej,

 innym rodzajem

16. Na  podstawie  §  13  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)  informuję  (my),  że  Zamawiający  może  samodzielnie  pobrać  wymagane  przez

niego dokumenty tj .............…………………………………………………………… (należy podać jakie

dokumenty  Zamawiający  może  samodzielnie  pobrać  np.  KRS,  CEiDG).  Powyższa

dokumenty  Zamawiający  pobiera  z  ogólnodostępnej  i  bezpłatnej  bazy  danych  pod

adresem  internetowym:  ……………………………..........................,  

a w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce (zaznaczyć właściwe): 

☐ https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

☐ https://prod.ceidg.gov.pl 

17. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty

opisują  stan  prawny  i  faktyczny  aktualny  na  dzień  upływu  terminu  składania  ofert

(art. 297 k.k.). 

18. Załącznikami  do  niniejszego  formularza  stanowiącymi  integralną  część  oferty  i  które

wskazujemy do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są: 

1) ............................................................................................ 
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UWAGA!  Dokument  musi  być  podpisany  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  Wykonawcy  za  pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpisu zaufanego/elektronicznego podpisu osobistego.
            

39



Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

NR POSTĘPOWANIA: OZEC.271.04.2022

ZAMAWIAJĄCY:                    Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

                                       ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa przewodów izolowanych”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 PZP 
 O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ O

SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  
w trybie podstawowym bez negocjacji oświadczam, co następuje:

I. W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1,
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

3. 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 1-6, art.  109 ust. 1 pkt 4).  Jednocześnie
oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na  podstawie  art.  110  
ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………

II. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia.   
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III. 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.

*/ niepotrzebne skreślić

UWAGA!!! Oświadczenie wypełnia: wykonawca – który złożył ofertę, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – każdy z
osobna i wspólnie, podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby w warunkach art. 118 Pzp

UWAGA!  Dokument  musi  być  podpisany  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  Wykonawcy  za  pomocą  kwalifikowanego  podpisu
elektronicznego/podpisu zaufanego/elektronicznego podpisu osobistego.
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Załącznik nr 3 do SWZ - wzór zobowiązania 

NR POSTĘPOWANIA: OZEC.271.04.2022

ZAMAWIAJĄCY:                    Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

                                       ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa przewodów izolowanych”

WZÓR  ZOBOWIĄZANIA  PODMIOTÓW  TRZECICH  DO  ODDANIA  DO  DYSPOZYCJI
WYKONAWCY  NIEZBĘDNYCH  ZASOBÓW  NA  POTRZEBY  KORZYSTANIA  Z  NICH  PRZY
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Działając  w  imieniu  …………………………………………………………….  zobowiązuje  się  do
oddania do dyspozycji dla Wykonawcy …………………………… biorącego udział w przedmiotowym
postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym
zakresie………….……………….…………………………. 

          (określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

Jednocześnie wskazuje, że:

1. Zakres  w/w  zasobów  przy  wykonywaniu  zamówienia  będzie  następujący:
………………………………………………………………………………………………

2. Sposób  wykorzystania  w/w  zasobów  będzie  następujący:
………………………………………………………………………………………………

3. Okres  naszego  udziału  przy  wykonywaniu  przedmiotowego  zamówienia,  będzie
następujący:…………………………………………………………………………………

*/ niepotrzebne skreślić

UWAGA!  Dokument  musi  być  podpisany  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  Wykonawcy  za  pomocą  kwalifikowanego  podpisu
elektronicznego/podpisu zaufanego/elektronicznego podpisu osobistego.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

42



Załącznik nr 4 do SWZ

- zobowiązanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

NR POSTĘPOWANIA: OZEC.271.04.2022

ZAMAWIAJĄCY:                    Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

                                       ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 PZP DOTYCZĄCE

USŁUG, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa przewodów izolowanych”

Na potrzeby powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,  
że Wykonawca ………………………….……………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty budowlane :..……………………………………………..………

Na potrzeby powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że 
Wykonawca …………………………………………………………………..……………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty budowlane: ……………………………………………………. 

 

*/ niepotrzebne skreślić

UWAGA!  Dokument  musi  być  podpisany  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  Wykonawcy  za  pomocą  kwalifikowanego  podpisu
elektronicznego/podpisu zaufanego/elektronicznego podpisu osobistego.

Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy
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UMOWA nr _____________________

zwana dalej „umową” lub „zamówieniem”

zawarta dnia ____ ________ 2022 roku pomiędzy:

Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Andriollego 64,

05-400  Otwock,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział  Gospodarczy KRS pod

numerem  0000012707,  REGON:  017319004,  NIP:  5321779107  reprezentowaną  przez:

Krzysztofa Balcerzaka – Prezesa Zarządu Władysława Dariusza Łokietka - Wiceprezesa, zwaną

dalej „Zamawiającym” zwaną dalej „zamawiającym”

a

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez:

1. ___________________________ -__________________________,

2. ___________________________ -__________________________,

zwanym dalej „wykonawcą”

zwanymi dalej indywidualnie „stroną” lub łącznie „stronami”.

Zamawiający  ogłosił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Dostawa

przewodów  izolowanych”  na  wybór  Wykonawcy  w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji

przeprowadzonego zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) i opisanymi w SWZ.

1.  W wyniku przeprowadzonego  postępowania,  oferta  złożona  przez Wykonawcę została

wybrana jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ;

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada zdolność do zawarcia umowy;

2) umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie;

3) zawarcie  i  wykonanie  umowy  nie  stanowi  naruszenia  jakiejkolwiek  umowy  

lub  zobowiązania,  których  stroną  jest  Wykonawca,  jak  również  nie  stanowi

naruszenia  jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej,  zarządzenia,  postanowienia  lub

wyroku wiążącego Wykonawcę.
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3. Wykonawca  oświadcza  i  zapewnia,  że  pozostaje  podmiotem  prawa  prawidłowo

utworzonym,  istniejącym  i  działającym  zgodnie  z  prawem  Rzeczypospolitej  Polskiej,  

a  także,  iż  w  odniesieniu  do  Wykonawcy  nie  został  złożony  wniosek  o  otwarcie

postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, układowego lub naprawczego.

4. Wykonawca  oświadcza  i  zapewnia,  że  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  niezbędne  do

należytego  wykonania  Przedmiotu  umowy  oraz  środki  konieczne  do  wykonania

Przedmiotu  umowy,  a  jego  sytuacja  finansowa  pozwala  na  podjęcie  w  dobrej  wierze

zobowiązań wynikających z umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, przedmiotem robót 

i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§1

RZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przewodów izolowanych tj.:

1) LINKA LGY 16 mm² (żółto-zielona) – 42 m,

2) Zacisk stalowy ocynkowany do połączenia bednarki i pręta stalowego – 14 szt.,

3) pręty stalowe ocynkowane średnica 16-18 mm (długość 1,5 m) - przystosowane do

przedłużania – 84 m,

4) Bednarka stalowa ocynkowa 30x4 mm²  - 28 m,

5) ogranicznik przepięć typ BOPi 0,5/10KA – 42 szt.,

6) Zacisk izolowany Sl dwustronnie przebijalny do ogranicznika przepięć - 16-95mm /

16-95  (ALPAR)  Z3 – 42 szt.,

7) Zacisk przebijający izolacje dwustronny  16-95 mm / 1,5-50 mm (ALPAR) Z2082Z – 151

szt.,

8) śruba hakowa M16/250 mm – 175 szt.,

9) przewód ASXSN 2x35 mm² - 3540 mb,

10) przewód ASXSN 4x25 mm² - 2760 mb,

11) uchwyt przelotowy 2/4×16-120 – Z2050 (ALPAR) – 137 szt.,

12) uchwyt odciągowy (końcowy) dla przewodów ASXSN -  uchwyt końcowy przyłącza

4×16-35 – Z202 (ALPAR) – 38 szt.,

13) zacisk przebijający izolację AL 16-120 jednostronny jednośrubowy  – Z106Z (ALPAR) –

108 szt.

2. Strony ustalają, że miejscem dostarczenia i przekazania przewodów izolowanych przez
Wykonawcę  będzie  magazyn  Zamawiającego  mieszczący  się  w  Otwocku  przy  
ul. Andriollego 64 (siedziba Zamawiającego).

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na swój koszt. 45



4. Materiały dostarczone w ramach niniejszego postępowania mają być fabrycznie nowe,

tj.  nieużywane,  nieuszkodzone,  nieregenerowane,  nieobciążone  prawami  osób  lub

podmiotów trzecich. 

5. Wraz  z  dostawą  towaru  Wykonawca  dostarczy  niezbędne  dokumenty  urządzeń  w

postaci DTR - ek, atestów, deklaracji zgodności itp.

6. Dostarczony  asortyment  winien  być  zapakowany  w  sposób  uniemożliwiający

uszkodzenie produktów w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób

niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:

1) widocznych wad,

2) niezgodności dostawy pod względem ilościowym,

3) niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wymiany  towaru  na  wolny  od  wad,  uzupełnienia

brakującego towaru lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej

w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

8.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  oceny  przedmiotu  każdego zamówienia,  w sposób

zwyczajowo przyjęty, w ciągu 7 dni roboczych od daty jego przyjęcia. 

9. Koszty  związane  z  wymianą  wadliwego  towaru  ponosi  Wykonawca

 

§ 2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 20 września 2022 r.

§ 3

KOORDYNATORZY

1. Osoby upoważnione do realizacji umowy:

1) W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować

będzie: ............................................................ (dane osoby)

telefon do kontaktu: .......................................................

e-mail: ............................................................................

2)  Wykonawcę  reprezentować  będzie:  ...........................................................  (dane

osoby)

telefon do kontaktu: .......................................................

e-mail: ............................................................................
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§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie określone w ofercie wykonawcy, które

pokrywa  wszelkie  roszczenia  wykonawcy  z  tytułu  realizacji  jego  zobowiązań

wynikających z umowy.

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wynosi  …………..…. zł brutto (słownie:…..).

3. Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat  

i podatków, obejmuje także opłaty związane ze wszystkimi innymi usługami i pracami

koniecznymi  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy.  Wynagrodzenie

wyczerpuje  wszelkie  należności  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  związane  

z realizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek

dodatkowych kosztów,  opłat i  podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku  

z realizacją umowy

4. Rozliczenie należności wykonawcy, nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawianej

przez wykonawcę, płatnej wyłącznie po podpisaniu bezusterkowego odbioru końcowego

wykonanego przedmiotu umowy. 

5. Termin płatności ustala się na 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej

faktury Zamawiającemu. 

6. Płatność faktury dokonywana będzie na konto wskazane na fakturze.

7. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

9. Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  przeniesienia  praw  i  obowiązków  wynikających  

z niniejszej  umowy na podmiot trzeci  bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

10. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania  zaliczek  na  poczet  wykonania  przedmiotu

umowy.

11. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie

przedmiotu  umowy  jest  przedstawienie  przez  Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia

Podwykonawcy o uregulowaniu należnego Podwykonawcy wynagrodzenia wynikającego

z zawartej umowy o podwykonawstwo.

12. W  przypadku  niedostarczenia  oświadczenia,  o  których  mowa w ust.  12,  w  terminie

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;
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2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

18. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  Zamawiający  potrąca

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Umowa  o  podwykonawstwo  podlega  akceptacji  Zamawiającego.  Wynagrodzenie

podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres usług.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż w umowie z Wykonawcą.

§ 5

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

2. Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  

na  podstawie,  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  sytuacji

wskazanych w poniższych zapisach.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej

umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

3) sposobu  wykonywania  przedmiotu  umowy  wraz  ze  skutkami  wprowadzenia  takiej

zmiany,

4) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 są następujące sytuacje: 

1) zaistnienie  okoliczności  siły  wyższej,  niezależnej  od  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  

a  której  nie  można  było  przewidzieć  i  która  nie  pozwala  na  kontynuację  dostaw

będących  przedmiotem  umowy,  np.  wystąpienia  zdarzenia  losowego  wywołanego

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,

2) zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1  pkt 1-2 oraz ust. 2 Pzp,

3) wystąpienie  innych  opóźnień  lub  przestojów  z  przyczyn  niezawinionych  przez

Wykonawcę,

4) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych

np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus),

5) z  powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie  przedmiotu umowy,

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
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6) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach

nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,

7) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają,  że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej

kolejności kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku,  gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy  

lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania  umowne wobec Zamawiającego –  

w wysokości  2,5% wynagrodzenia  brutto,  o  którym mowa w §  4  ust.  2  umowy,  

za  każdy  przypadek,  w  którym  stwierdzono  nienależyte  wykonywanie  przedmiotu

umowy,

3) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym,

jakościowym lub ilościowym, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa

w § 4 ust. 2 umowy 

4) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  w  wysokości  0,5%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, naliczone za każdy dzień

zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia

wad,

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2

umowy.

3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  jest  uprawniony  do  zastosowania  kar  umownych

określonych  w  umowie,  to  może  należną  mu  kwotę  (niezależnie  od  wymagalności

wierzytelności  o  zapłatę  kary  umownej)  potrącić  z  wymagalnej  płatności  należnej

Wykonawcy  lub  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy,  na  co  Wykonawca

wyraża zgodę.
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4. Zamawiający  zastrzega  możliwość  żądania  odszkodowania  uzupełniającego

przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych,  do  wysokości  rzeczywiście

poniesionej szkody.

5. Wykonawca zobowiązuje się  do zapłaty kar  umownych niezwłocznie,  nie później  niż  

w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  wezwania  wraz  z  notą  obciążeniową,  

z zastrzeżeniem ust. 3.

6. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i

mogą być dochodzone łącznie.

7. Łączna  suma naliczonych  kar  umownych,  określonych  w  ust.  2,  nie  przekroczy  30%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

8. Poszczególne  kary  umowne  przewidziane  w  niniejszej  Umowie  mają  samodzielny

charakter i są naliczane niezależnie.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania

przenoszącego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych,  do  wysokości  rzeczywiście

poniesionej  szkody  oraz  utraconych  korzyści,  za  działania  i  zaniechania  Wykonawcy

pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z zaistniałą szkodą.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, bez uzasadnionej przyczyny,

w terminie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia wykonywania lub nie reaguje na

złożone  na  piśmie  wezwanie  Zamawiającego  do  rozpoczęcia  dostaw,  wówczas

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych liczonych od

upływu powyżej wskazanego terminu,

2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie

wykonuje swoje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do

zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin,

wówczas  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  roboczych

liczonych od upływu powyżej wskazanego terminu,

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi

bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  zamawiający  może
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odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych

okolicznościach;

4) gdy ogłoszono upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy,

5) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, których suma przekroczy 30%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

protokół  inwentaryzacji  dstaw w toku na dzień  odstąpienia od umowy oraz przejmie

następujące obowiązki szczegółowe:

1) zabezpieczy  przerwane  dostawy  w  zakresie  wzajemnie  uzgodnionym,  na  koszt

Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

2) wezwie  Zamawiającego  do  dokonania  odbioru  wykonanych  dostaw,  jeżeli

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  mimo  dodatkowego

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego 

w niniejszej umowie,

2) Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  dostaw  lub  podpisania

protokołu odbioru,

3) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie  mógł  spełniać  swoich  zobowiązań

umownych wobec Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1.

5. W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi

odpowiedzialności Zamawiający przeprowadzi  odbiór dostaw i za odebrane bez uwag

dostawy zapłaci należne wynagrodzenie.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7. Odstąpienie  od  umowy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  zapłacenia  kar  umownych  

i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji  jakości dostaw na przedmiot umowy, na okres ______

miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad.
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2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu

art.  577  i  art.  5771  Kodeksu  cywilnego.  Dokumentem  potwierdzającym  udzielenie

gwarancji przez Wykonawcę, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

umowa.

3. Termin rękojmi  za wady jest  równy okresowi gwarancji  zgodnie z art.  558 kodeksu

cywilnego (zastrzeżenie powyższe stosuje się, o ile termin gwarancji jest dłuższy niż rękojmi z

k.c., tj. 2 lata).

4. Gwarancja oraz rękojmia obejmuje zapewnienie, że wyposażenie posiada parametry

techniczne  zgodne  z  określonymi  w  SWZ  -opis  przedmiotu  zamówienia.  Gwarancja  oraz

rękojmia obejmuje także w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie tych urządzeń.

5. Wszelkie  uszkodzenia,  awarie  i  niesprawne  działanie  urządzeń  Zamawiający  będzie

zgłaszać Wykonawcy pisemnie, lub e-mailem.

6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek ujawnionych

po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego

usunięcia tych wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień

wynikających z gwarancji.

8. Za  wykonanie  naprawy,  wymianę  urządzeń  lub  ich  części  na  nowe  oraz  usunięcie

nieprawidłowości w działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

9. W  przypadku  nieusunięcia  wad  przez  Wykonawcę  w  wymaganych  terminach

Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie

wszelkie  uprawnienia  do  naliczenia  kar  umownych  i  odszkodowań  uzupełniających,  jak

również uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady.

10. Niezależnie  od  uprawnień  z  gwarancji  udzielonej  przez  Wykonawcę,  Zamawiający

może korzystać z uprawnień z gwarancji Producenta.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  

w wysokości 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę …. zł

(słownie: …).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostało wniesione w formie:

………..

3. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania umowy.

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy, 70% zabezpieczenia, zostanie 52



zwrócone  lub  zwolnione  w  terminie  30  dni  od  dnia  podpisania  końcowego

bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia

zostanie zwrócone nie później niż  w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji rękojmi za

wady, który Strony ustalają na  …….. miesięcy.

5. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  

na oprocentowanym rachunku bankowym. 

6. 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.

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniądzu wnosi  się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi  się  

na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

(jeżeli dotyczy).

8. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  zabezpieczenie

zostanie przeznaczone na wykonanie niezbędnych usług oraz pokrycie roszczeń z tytułu

kar umownych,  odszkodowań, gwarancji  jakości  i  rękojmi  za wady wykonanych robót

oraz  wszelkich  innych  roszczeń  przysługujących  zamawiającemu  z  tytułu  niniejszej

umowy.

9. W  przypadku  wydłużenia  terminu  realizacji  umowy  Wykonawca,  który  wniósł

zabezpieczenie  niepieniężne  o  ograniczonym  okresie  ważności,  dostarczy

zamawiającemu  w  terminie  30  dni  przed  upływem  ważności  wniesionego

zabezpieczenia,  zabezpieczenie  na  kolejny  okres  niezbędny  do  zakończenia  realizacji

umowy.

10. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę  w terminie zabezpieczenia,  o którym

mowa  w  ust.  9,  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  odliczenia  i  zatrzymania  kwoty

nieuzyskanego  zabezpieczenia  z  należności  Wykonawcy  wynikających  z  umowy,  

na  zabezpieczenie  roszczeń,  o  których  mowa  w  ust.  3  do  czasu  przedłożenia

Zamawiającemu zabezpieczenia.

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30

dni  przed upływem terminu ważności  dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
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dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W trakcie realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ust. 1 Pzp.

14. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający,  działając  na  mocy  art.  13  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  2016  r.,  str.  1-88),  zwanego  dalej:  „RODO”,  informuje

Pana/Panią , że:

1) Administratorem  Pani/Pana  Danych  Osobowych  jest  Otwocki  Zakład  Energetyki

Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku – adres: ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock

(zwany dalej „Spółką”)

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Spółkę  osoba, z

którą  można  się  skontaktować  pod  adresem  e-mail:  sekretariat@ozec.eu  lub  

na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;

b) przechowywania  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  Zamówienia  

na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  Zamówienia  do

archiwum,  a  następnie  jej  zbrakowania  (trwałego usunięcia  i  zniszczenia);  w

zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także

w  przypadku  złożenia  pełnomocnictwa,  oświadczeń  i  innych  dokumentów  –

dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit.

c  i  f  RODO,  przy  czym  za  prawnie  uzasadniony  interes  Spółki  wskazuje  się

konieczność  zawarcia  Umowy i  jej  właściwą realizację  zgodnie  zobowiązującymi  

w tym zakresie przepisami;

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów
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prawa,  w  szczególności  podmiotom  przetwarzającym  na  podstawie  zawartych

umów;

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego

Obszaru  Gospodarczego  (państwa  trzeciego)  lub  organizacji  międzynarodowej  

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego

z warunków:

a) Komisja  Europejska  stwierdziła,  że  to  państwo  trzecie  lub  organizacja

międzynarodowa  zapewnia  odpowiedni  stopień  ochrony  danych  osobowych,

zgodnie z art. 45 RODO,

b) państwo  trzecie  lub  organizacja  międzynarodowa  zapewnia  odpowiednie

zabezpieczenia  i  obowiązują  tam  egzekwowalne  prawa  osób,  których  dane

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art.  49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy

czym  dane  te  zostaną  wówczas  w  sposób  odpowiedni  zabezpieczone,  

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;

7) dane  osobowe  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  prawa  w  okresie

realizacji  Umowy  oraz  przez  okres,  w  którym  Spółka  będzie  realizowała  cele

wynikające  

z  prawnie  uzasadnionych  interesów  administratora  danych,  które  są  związane

przedmiotowo  z  Umową  lub  obowiązkami  wynikającymi  z  przepisów  prawa

powszechnie obowiązującego;

8) ma  Pani/Pan  prawo  do  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz

prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do

przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych

Pani/Pana  dotyczących  oraz  ich  ograniczenia  przetwarzania  wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

10) ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tzn.  Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spółka  nie  będzie  przeprowadzać  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w

tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby

fizyczne  kierowane  ze  strony  Wykonawcy  do  realizacji  Umowy  oraz  osoby  fizyczne

prowadzące  działalność  gospodarczą,  które  zostaną wskazane  przez  Wykonawcę  jako

podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  powołując  się  na  art.  14  RODO,  wykonać  w  imieniu

Zamawiającego  obowiązek  informacyjny  wobec  osób,  o  których  mowa  w  ust.  2,

przekazując  im  treść  klauzuli  informacyjnej,  o  której  mowa  w  ust.  1,  wskazując

jednocześnie  tym  osobom  Wykonawcę  jako  źródło  pochodzenia  danych  osobowych,

którymi dysponował będzie Zamawiający.

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 11

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są:

1)  Oferta Wykonawcy z dnia __________ – załącznik nr 1 do umowy,

2. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla

siedziby zamawiającego.

3. Wykonawca  nie  może,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  przenieść  na

osobę  trzecią,  wierzytelności  już  wymaganych,  a  także  przyszłych,  przysługujących

Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  na  podstawie  niniejszej  umowy.  Powyższy  zakaz

dotyczy  także  praw związanych  z  wierzytelnością,  w  szczególności  roszczeń  o  zaległe

odsetki ( art. 509 § l i § 2 Kodeksu cywilnego).

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.

5. Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa

egzemplarze dla zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

................................................. ……………………………………
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