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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) 
 

postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania: 

 

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin kotłów WR-5 nr 1 

o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW , WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW 

znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w Rypinie przy ulicy Bohaterów Czerwca 

1956 roku nr 7, 87-500 Rypin” 

 
Numer sprawy 011/2015 

 

Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  

87 – 500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2, tel. +48 54 280 3432, 

e-mail: biuro@ mpecrypin.pl, NIP 892-00-01-143 
 
Zawartość Specyfikacji: 

1. Cześć I - Instrukcja dla Wykonawców. 

2. Część II – Program funkcjonalno-użytkowy. 

 

 

Zatwierdzam: dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

Prezes Zarządu 

MPEC Sp. z o.o. w Rypinie 
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CZĘŚĆ I.  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

87 – 500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2, 

tel. +48 54 280 3432, 

e-mail: biuro@mpecrypin.pl,  

NIP 892-00-01-143 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia opisywanego 

zamówienia wspomnianej ustawy nie stosuje się. 

 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 87 – 500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2, 

 Na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

www.mpecrypin.pl. 

 

4. Definicje oraz informacje uzupełniające  

a) Na potrzeby niniejszej SIWZ za obowiązujące przyjmuje się następujące definicje:  

1. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

2. Dostawy – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na 

podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 

3. Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych określonych w przepisach, a także realizację obiektu budowlanego, 

za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego; 

4. Usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane 

lub dostawy,  

5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej,  

6. Cena ryczałtowa - wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy 

odbiorze końcowym lub odbiorach gwarancyjnych, w okresie rękojmi za wady 
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fizyczne lub gwarancji jakości, w wysokości określonej w Umowie na podstawie 

Formularza ofertowego złożonego wraz z Ofertą przez Wykonawcę. 

7. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo 

wykonane roboty, opracowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę 

w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach .pdf i .dwg lub innych 

uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym, po jej weryfikacji i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego oraz właściwe organy administracji publicznej. 

8. Kierownik Budowy – wyznaczona przez Wykonawcę osoba fizyczna będąca 

uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do 

której zadań należy w szczególności: 

 protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie 

terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 

geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 

przyrodniczego i kulturowego; 

 prowadzenie dokumentacji budowy; 

 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie 

budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia:  

o przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń 

planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, 

które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,  

o przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów; 

 koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony; 

 wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

 podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na 

budowę osobom nieupoważnionym; 

 wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym 

właściwego organu; 
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 zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy 

dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania 

ich niezgodnie z projektem; 

 realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

 zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub 

odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz 

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w 

Umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych itp. przed 

zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

 zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad w okresie rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji jakości. 

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba fizyczna lub prawna wybrana 

przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia 

obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane, działająca w jego imieniu w 

zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 

oraz postanowieniami Umowy.  

10. Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za wiedzą Zamawiającego 

Umowę o podwykonawstwo z Wykonawcą, na wykonanie robót budowlanych, 

usług lub dostaw w celu wykonania Umowy. 

b) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem Oferty ponosi 

Wykonawca. 

c) O fakcie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w 

przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania Ofert albo 

którzy złożyli Oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania Ofert. 

d) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści 

SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania Ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 

niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim 

Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWIZ 
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nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania 

Ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej.  

e) W razie stwierdzenia braków, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 

składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

f) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejszy 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

g) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

h) Pytania i prośby o wyjaśnienia w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia oraz  

przyjmowania i potwierdzania otrzymania dokumentów i oświadczeń oraz Ofert mogą 

być przesyłane za pomocą faksu +48 54 280 3432 lub poczty elektronicznej 

biuro@mpecrypin.pl. 

 

5. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych. 

b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

c) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

6. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych. 

 

mailto:biuro@mpecrypin.pl
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji 

odpylania spalin kotłów WR-5 nr 1 o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW , 

WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w Rypinie 

przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7, 87-500 Rypin”. 

 

Zamówienie obejmuje: 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej w 4 egzemplarzach papierowych i w 1 

wersji elektronicznej 

2. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji 

zamówienia wraz z opłatami 

3. Demontaż istniejącego układu odpylania i kanałów spalin – w niezbędnym zakresie 

4. Dostawa i montaż urządzeń 

5. Wykonanie modernizacji układu odpylania i kanałów spalin 

6. Materiały eksploatacyjne wymagane do pracy instalacji 

7. Zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, złom stalowy, silniki są własnością zamawiającego 

8. Zapewnienie obsługi geodezyjnej 

9. Wykonanie wszelkich badań i prób , firma przeprowadzająca badania i próby musi 

być uzgodniona z zamawiającym  lub wskazana przez zamawiającego 

10. Inwentaryzacja powykonawcza w dwóch egzemplarzach 

11. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wszelkie szkody wyrządzone przez 

wykonawcę zostaną usunięte na jego koszt 

12. Opracowanie planu BIOZ 

13. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodne z 

dokumentacją producenta i muszą posiadać udokumentowane certyfikaty. 

14.  Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi oraz przekazanie 

szczegółowych instrukcji obsługi 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy i nie później niż 

do 31 sierpnia 2016 roku. 

2. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na Przedmiot 

zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesięcy, licząc od daty 

wystawienia końcowego protokołu odbioru robót. 
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3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej 

gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu niniejszego zamówienia do upływu co najmniej 24 

miesięcy od daty wystawienia końcowego protokołu odbioru robót. 

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OŚWIADCZENIA LUB 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  W 

POSTĘPOWANIU.  

 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu 

potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. (W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej 

Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika 

ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia). 

 

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia  

spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać spełnianie 

następujących warunków (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich 

łączna wiedza i doświadczenie): 

a. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 

najmniej dwóch robót budowlanych dla projektów w obszarze 

instalacji odpylania spalin z kotłów o min mocy 5 MW. Wykonawca 

opisze szczegółowo przedmiot robót, daty wykonania, nazwy odbiorców. 

Powyższe dane należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 4 do IDW. 
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b. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych 

IDW oraz wykaz wykonanych usług wg. wzoru załącznika nr 4 IDW (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub 

więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez 

Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

biegających się o udzielenie zamówienia). 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.  

 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać spełnianie 

następujących warunków (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich 

łączny potencjał techniczny i kadrowy) 

 

3a) w zakresie robót budowlanych: 

 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

(Kierownik Budowy) posiadającą: 

a. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne 

uprawnienia bez ograniczeń / dokumenty, które upoważniają do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej 

obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

b. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 4-letnie 

doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym co najmniej 2 lat 

doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

posiadającą: 

a. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne 

uprawnienia bez ograniczeń/dokumenty, które upoważniają do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

b. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 7-letnie 

doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym co najmniej 4 lata 

doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku 

kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW. (W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej 

Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez 

Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

b. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem planowanego 

zakresu czynności oraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i posiadanych uprawnień 

niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, (w przypadku wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
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zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne 

kwalifikacje i doświadczenie); 

c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;(w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich), 

 

Uwaga:  

w ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze 

Oferty, Zamawiający żąda przedłożenia stosownych uprawnień budowlanych lub 

dokumentów uprawniających do samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób 

wskazanych w załączniku nr 3.  

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia.  

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

(konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć 

dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę 

(konsorcjum). 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości:  

30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100 gr.) 
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2. Forma wadium. 

Wadium musi być wniesione w pieniądzu. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

a. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: 06-1240-3406-1111-0000-3150-9550. 

b. Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię 

potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” - przez osoby odpowiednio 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Termin wniesienia wadium. 

a. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu Zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania Ofert. 

b. Dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do 

stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę. 

5. Zwrot wadium. 

a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

b. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

c. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, 

którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wniosą wadium 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

6.  Utrata wadium. 

a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

wymaganych dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

b. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 

którego Oferta została wybrana: 
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 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej 

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 

5% ceny brutto podanej w Ofercie. 

b. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż do dnia podpisania umowy. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 gwarancjach bankowych 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

b. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu winno 

być wniesione w PLN. 

c. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu 

Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 06-

1240-3406-1111-0000-3150-9550. 

d. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

e. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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a. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany, tj. od 

daty wystawienia końcowego protokołu odbioru robót. 

b. Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

5. Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do zwolnienia Zabezpieczenia przed 

datą wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność na 

swój koszt aż do czasu usunięcia wszelkich wad. 

 

VII. ROZLICZENIA 

 

Zamawiający przewiduje płatność w dwóch częściach, na podstawie dwóch faktur: 

- pierwsza częściowa – nie więcej niż 80% wartości zamówienia – termin płatności 14 dni 

(wystawiona w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Budowlanego Inwestora 

rzeczywisty, szacunkowy zakres wykonanych prac); 

- druga końcowa po dokonaniu odbioru końcowego robót – termin płatności co najmniej 

30 dni po podpisaniu odbioru końcowego robót. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wymagania podstawowe. 

a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. 

b. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w 

niniejszej SIWZ. 

c. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) 

status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 

wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane 

przez wszystkie te osoby. 

d. Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi 

bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, 

że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 

lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do 

Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego 
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upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie. 

e. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 

wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też 

przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej, z niniejszą IDW, treścią. 

f. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co 

najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

g. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których Oferty nie zostały wybrane, na 

ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki,  

wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne 

dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w 

formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

h. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

Oferty. 

2. Forma Oferty. 

a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i 

format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 

formatu A4. Dokumenty uzyskane w mniejszym formacie załącza się w 

oryginalnym formacie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez 

Wykonawcę. 

b. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład Oferty mogą być 

dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

c. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 

wydruku komputerowego, maszynopisu. 

d. Całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

e. Wszystkie zapisane strony Oferty powinny być ponumerowane. Strony te 

powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 

(podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 

prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa. 

f. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 

zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w 
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których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane 

przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

g. Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność  

z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie 

oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 

dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez 

osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 

dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do Oferty pełnomocnictwa.  

h. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości.  

i. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega 

Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 

tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

3. Zawartość Oferty. 

Kompletna Oferta musi zawierać: 

a. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 

b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

niniejszej IDW, 

c. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

3, 

d. Wykaz wykonanych robót budowlanych i dostaw sporządzony na podstawie 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, 
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e. Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie wypisu z 

właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

f. 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, 

g. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

h. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. III niniejszej IDW, 

i. koncepcję i szkic technologiczny przyjętych rozwiązań instalacji odpylania 

poszczególnych kotłów węglowych wraz z wariantem rozbudowy instalacji 

w celu osiągnięcia wyników emisyjnych poniżej 30mg/m3
u w warunkach 

umownych przeliczonych na 6%zawartości tlenu w spalinach z kotłów. 

 

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o., 87-500 Rypin ; ul. Mikołaja Reja 2, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19 

stycznia 2016 roku do godziny 13:00.  

2. Ofertę należy złożyć w 2 nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem 

kopertach (paczkach). Kopertę zewnętrzną (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin 

 

Oferta na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin w 

technologii workowej kotłów WR-5 nr 1 o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 

MW , WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w 

Rypinie przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7, 87-500 Rypin” 

 

Nie otwierać przed dniem: 19 stycznia 2016 roku godzina 13:00. 

 

3. Na kopercie wewnętrznej (paczce - wewnętrznej) oprócz opisu jw. należy umieścić 

nazwę i adres Wykonawcy. 
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca jest związany Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie okresu związania Ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

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

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu  

związania z ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT 
Zamawiający oceni i porówna Oferty pod kątem: 

- ceny. 
 

XII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 29 stycznia 2016 

roku. 

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW 
 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia. 

4. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych. 

Uwaga: 

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 

wynikające ze złożenia Oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 
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Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty. 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin w technologii 

workowej kotłów WR-5 nr 1 o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW , 

WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w Rypinie 

przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7, 87-500 Rypin” 

 

Nr sprawy 010/2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  

87 – 500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2, tel. +48 54 280 3432, 

e-mail: biuro@ mpecrypin.pl, NIP 892-00-01-143 
 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez: 

 

1. Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………….… 

2. Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Numery telefonu/fax Wykonawcy……………………………………………………………………………………. 

4. Adres e-mail Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….. 

 

3.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr faksu:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń do 

jego treści, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) termin wykonania zamówienia: ............................................................................ 

4) czas wykonania zamówienia: ............................................................................... 

5) cena mojej (naszej) Oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

a) cena netto (bez VAT): _________________PLN  
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(słownie: _____________________________________ PLN) 

b) należny podatek VAT w wysokości …….. %_________________ PLN  

(słownie: _____________________________________ PLN) 

c) cena brutto (z VAT): ________________ PLN  

(słownie: _____________________________________ PLN) 

6) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 

niniejszego zamówienia, 

7) udzielam Gwarancji Zamawiającemu na Przedmiot umowy na okres – ……. 

miesięcy (gwarancja) 

8) rękojmia za wady przedmiotu zamówienia wynosi ........ miesięcy od daty 

wystawienia końcowego protokołu odbioru robót, 

9) termin płatności faktur: ................................................................................... 

10) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

11) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego oraz zobowiązuję(demy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. V 

IDW, 

12) Do oferty dołączono następujące dokumenty : 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

5. ……………………………………………………… 

6. ...…………………………………………………… 

7. ……………………………………………………… 

8. ……………………………………………………… 

9. ……………………………………………………… 

10. ……………………………………………………… 

11. ……………………………………………………… 

12. ……………………………………………………… 

13. ……………………………………………………… 

14. ……………………………………………………… 

 

Oferta została złożona na ……………………… ponumerowanych stronach. 

 

 

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

(podpisy osób upoważnionych) 
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Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

OŚWIADCZENIE 

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin w technologii 

workowej kotłów WR-5 nr 1 o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW , 

WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w Rypinie 

przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7, 87-500 Rypin”  

 

Nr sprawy 010/2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  

87 – 500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2, tel. +48 54 280 3432, 

e-mail: biuro@ mpecrypin.pl, NIP 892-00-01-143 
 

2. WYKONAWCA: 

1. Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………….… 

2. Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Numery telefonu/fax Wykonawcy……………………………………………………………………………………. 

4. Adres e-mail Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

spełniamy następujące warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin w technologii workowej kotłów 

WR-5 nr 1 o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW , WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW 

znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w Rypinie przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 

roku nr 7, 87-500 Rypin” 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*,  

3. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

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

* niepotrzebne skreślić     (podpisy osób upoważnionych) 
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 Załącznik nr 3 - Wzór wykazu osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE 

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin w technologii 

workowej kotłów WR-5 nr 1 o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW , 

WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w Rypinie 

przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7, 87-500 Rypin” 

 

Nr sprawy 010/2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  

87 – 500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2, tel. +48 54 280 3432, 

e-mail: biuro@ mpecrypin.pl, NIP 892-00-01-143 
 

2. WYKONAWCA: 

1. Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………….… 

2. Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Numery telefonu/fax Wykonawcy……………………………………………………………………………………. 

4. Adres e-mail Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

do realizacji zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin w 

technologii workowej kotłów WR-5 nr 1 o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW , 

WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w Rypinie przy ulicy 

Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7, 87-500 Rypin” dysponujemy następującymi 

osobami: 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Lp 
Imię i 

nazwisko 

Planowana 
funkcja przy 
wykonywaniu 
zamówienia 

Posiadane uprawnienia do kierowania budową / 
robotami budowlanymi 

(specjalność, data nadania i nr uprawnień budowlanych) 
/ 

Opis i długość doświadczenia zawodowego 

Podstawa do 
dysponowania 

osobami 

1. Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Kierownik Budowy) 
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2. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam(y), że osoby wyżej wskazane, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do 

wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ. 

 

 

 

 

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

(podpisy osób upoważnionych) 
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 Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych  
robót budowlanych  

 

OŚWIADCZENIE 

 „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin w technologii 

workowej  kotłów WR-5 nr 1 o mocy  5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW , 

WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW znajdujących się w  Ciepłowni Miejskiej w Rypinie 

przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7, 87-500 Rypin” 

 

Nr sprawy 010/2015 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  

87 – 500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2, tel. +48 54 280 3432, 

e-mail: biuro@ mpecrypin.pl, NIP 892-00-01-143 
 

2. WYKONAWCA: 

1. Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………….… 

2. Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Numery telefonu/fax Wykonawcy……………………………………………………………………………………. 

4. Adres e-mail Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonaliśmy (zakończyliśmy) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące 

roboty budowlane odpowiadające warunkom udziału w postępowaniu postawionym przez 

Zamawiającego: 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Nazwa zamówienia, opis zakresu robót 

objętych zamówieniem (informacje 

potwierdzające spełnianie warunków 

określonych w odpowiednich podpunktach 

pkt. IV IDW) 

Wartość 
Zamówienia 

Termin realizacji 
zamówienia 

(od …………..… 
do……………….) 
 

Nazwa 
Zamawiającego 

Zakres i wartość 
zamówienia za 

którą oferent był 
odpowiedzialny 

Roboty budowlane dla projektów odpylania kotłów o mocy min 5 MW. 

 

1. 
 
 

    
 

2. 
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3. 
 
 

    

4. 
 
 

    

5. 
 
 

    

 

 

Przedmiot i opis wykonanych robót powinien być tak przedstawiony, by 

umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w pkt. IV 

IDW. 

 

 

 

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

(podpisy osób upoważnionych) 

 

 
 


