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1. Informacje wstępne  

     
                     

1.1 Tytuł projektu  

Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7  
w Skarżysku-Kamiennej. 

 

1.2 Finansowanie  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej                      
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. 

 

2. Zamawiający  

     
                     
Celsium serwis Sp. z o.o., z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110), ul. 11-go Listopada 7, NIP: 6631802108, 
REGON 260120872:, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy, pod numerem 
KRS 0000266091, e-mail: celsiumserwis@celsiumserwis.pl, http://celsiumserwis.pl/ 

 

3. Przedmiot zamówienia  

      
                   

  

3.1 Informacje o zamówieniu  

3.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  
Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7  
w Skarżysku-Kamiennej. 
3.1.2 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
3.1.3 Główny przedmiot zamówienia: 

Kod CPV: 45 25 10 00-1, Opis: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni. 
3.1.4 Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
45000000-7 Roboty budowlane, 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych, 
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych, 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne, 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
45320000-6 Roboty izolacyjne, 
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających, 
50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych 

urządzeń, 
50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów, 
50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów, 
50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego, 
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, 

pojemników metalowych i maszyn. 
 

3.1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 

3.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
3.1.7 Tryb postępowania: zasada konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3.1.8 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 

 
 

3.2 Określenie zakresu zamówienia  

 
3.2.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie układu wysokosprawnej kogeneracji, 
zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E składającego się z dwóch silników gazowych o mocy 
elektrycznej ok. 2,45 MW i mocy cieplnej ok. 2,323 MW każdy wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych 
przyłączy: gazowego, cieplnego, wodociągowego, kanalizacyjnego i innych niezbędnych do pracy układu. 
Całość tej instalacji powinna zostać wykonana w zabudowie kontenerowej, którą stanowić będą 
prefabrykowane budynki w rozumieniu Prawa budowlanego, na działce o nr 66/7 położonej w Skarżysku-
Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi 
serwisowej w okresie udzielonej gwarancji.  
Całość prac zostanie wykonana w systemie „pod klucz”. 
 
3.2.2 Zakres prac obejmuje w szczególności: 
1) Sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji budowlanej: projektowej, wykonawczej i powykonawczej.  
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Zamawiający otrzymał Pozwolenie na budowę gazowej elektrociepłowni kontenerowej o łącznej mocy 
cieplnej 4,65 MW i łącznej mocy elektrycznej 4,9 MW, wydane przez Starostę Skarżyskiego -Pozwolenie  
nr 168/2018 z dnia 05.06.2018 r. stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego pozwolenia na budowę. Natomiast wszelkie prace oraz 
koszty związane z wykonaniem projektu zamiennego oraz uzyskaniem zmiany pozwolenia leżą po stronie 
Wykonawcy.  
Wykonanie innych niezbędnych do realizacji zadania projektów budowlanych oraz uzyskanie odpowiednich 
pozwoleń na budowę lub dokonanie właściwego zgłoszenia zamiaru wykonania robót również leżą po 
stronie Wykonawcy.  
Wszystkie prace w czasie realizacji zadania muszą być wykonane na podstawie zatwierdzonych przez 
Zamawiającego projektów.   

2) Powołanie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie określonym            
w Prawie budowlanym.  

3) Organizację i koordynację  realizacji  Inwestycji  oraz  działań  innych  podmiotów  zaangażowanych  w  jej  
realizację  tj. w szczególności podwykonawców, dostawców, usługodawców. 

4) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym dziennika budowy                               
i udostępnianie go Zleceniodawcy oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania 
wpisów i potwierdzeń. 

5) Budowę kompletnej, autonomicznej elektrociepłowni gazowej składającej się m.in. z: 
a) Zespołu wytwarzania energii. 
Agregaty kogeneracyjne mają być jednostkami bezobsługowymi, w pełni zautomatyzowanymi, 
wyposażonymi w liczniki motogodzin, oprogramowanie nadzorujące załączanie, pracę i wyłączanie.  Sposób 
wyłączania: automatycznie, ręcznie, awaryjnie. Oprogramowanie powinno umożliwiać obserwację, 
sterowanie i archiwizację podstawowych parametrów pracy agregatów oraz zapewniać bezpieczne 
odstawienie urządzeń po przekroczeniu dopuszczalnych wartości maksymalnych. Ponadto agregaty zostaną 
wyposażone w automatyczny układ uzupełniania oleju (wraz z niezbędnymi zbiornikami na olej zapasowy) 
oraz kontroli jego poziomu, temperatury i ciśnienia wraz z oprogramowaniem nadzorującym właściwe 
parametry oleju. 
Dostarczone jednostki winne być przeznaczone do pracy ciągłej i produkcji energii cieplnej na potrzeby 
miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym oraz energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb 
własnych Zamawiającego oraz dla odsprzedaży.   
Monitorowanie i sterowanie pracą projektowanej elektrociepłowni musi odbywać się lokalnie oraz zdalnie  
z pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w budynku kotłowni przy ul. 11 Listopada 7, w Skarżysku-
Kamiennej. 
Oświetlenie wewnętrzne wszystkich projektowanych budynków należy zrealizować przy zastosowaniu 
opraw oświetlenia typu LED o IP 65. Ilość opraw, moce powinny odpowiadać natężeniom oświetlenia  
wg wymagań danego pomieszczenia, przeznaczenia.  
Agregaty kogeneracyjne muszą być fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku. 
b) Instalacji chłodzenia, wentylacji, odprowadzenia spalin i odzysku ciepła.  
Układ chłodzenia ma zapewniać możliwość wytwarzania energii elektrycznej bez odbioru ciepła przez sieć 
ciepłowniczą. Na kominie należy wykonać odpowiednie króćce pomiarowe oraz podest do wykonywania 
pomiarów emisji spalin. Zarówno króćce pomiarowe jak i podest muszą być wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 25259:2011 lub równoważną. 
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c) Instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej wraz z odpowiednim przyłączem do sieci cieplnej.  
Instalacja wyprowadzenia mocy cieplnej wraz z przyłączem do sieci cieplnej zostaną wykonane zgodnie  
z Warunkami przyłączenia źródła do sieci ciepłowniczej, które stanowią Załącznik nr 8 do SIWZ. W zakresie 
prac znajduje się między innymi montaż legalizowanych układów pomiarowych energii cieplnej 
umożliwiających pomiar energii na: 
- poszczególnych urządzeniach wytwórczych: silnik gazowy, kocioł gazowy, 
- potrzeby własne, 
- energia wprowadzona do sieci ciepłowniczej. 
d) Instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej i potrzeb własnych. 
Instalacja zostanie wykonana zgodnie z Warunkami przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej, które 
stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.  Przyłącze elektroenergetyczne od głowic kablowych do GPZ Skarżysko 
Południe - poza zakresem. W zakresie prac znajduje się między innymi montaż legalizowanych układów 
pomiarowych energii elektrycznej umożliwiających pomiar energii na: 
- zaciskach generatora, 
- potrzeby własne, 
- energia wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. 
e) Instalacji gazowej wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.  
Instalacja wraz z przyłączeniem zostanie wykonana zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej, 
które stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. W zakresie prac znajduje się między innymi montaż legalizowanych 
układów pomiarowych zużycia gazu ziemnego umożliwiających pomiar ilości zużywanego gazu przez 
poszczególne urządzenia wytwórcze. 
f) Zespołu systemu sterowania. 
System sterowania musi zapewnić monitorowanie i sterowanie pracą układu kogeneracyjnego lokalnie, 
czyli w miejscu zainstalowania oraz zdalnie z pomieszczenia sterowni zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 7  
w Skarżysku-Kamiennej. System sterowania w szczególności musi zapewnić: 
 możliwość załączania/wyłączania wszystkich urządzeń, w tym: pomp obiegowych, układu 

kogeneracyjnego i wszystkich innych uzgodnionych z Zamawiającym, 
 możliwości wprowadzania wartości zadanych, w tym: dyspozycyjnej różnicy ciśnień pomp obiegowych, 

moc elektryczna układu kogeneracyjnego i wszelkie inne uzgodnione z Zamawiającym, 
 wskazania wszystkich niezbędnych parametrów pracy układu kogeneracyjnego: ciśnienia, temperatury, 

przepływy, moce itp., 
 wskazania danych pomiarowych mierzonych przez wszystkie zamontowane układy pomiarowe. 
Sposób komunikacji pomiędzy układem, a kotłownią przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej musi 
być uzgodniony z Zamawiającym. 
g) Instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z odpowiednim przyłączeniem do sieci wodno – kanalizacyjnej 

Celsium Sp. z o.o.. 
h) Infrastruktury towarzyszącej obejmującej m.in.: 
- oświetlenie zewnętrzne terenu,  
- zagospodarowanie terenu. Dla potrzeb obsługi projektowanych obiektów Przedmiotu zamówienia należy 
zagospodarować nawierzchnie, które będą stanowić chodniki, drogi i place manewrowe, drogi ochrony 
pożarowej, przy czym należy zachować odpowiednie powierzchnie terenów zielonych. Nawierzchnia 
powinna zapewniać możliwość przenoszenia obciążeń od ciężkiego sprzętu samochodowego i wózków 
widłowych. Chodniki, drogi i place manewrowe powinny być wyposażone w krawężniki lub obrzeża 
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betonowe, 
- odwodnienie terenu, 
- ogrodzenie terenu działki z wykonaniem bramy i furty (ogrodzenie panelowe w kolorze RAL 2004), 
- monitoring terenu działki wraz ze zdalnym podglądem z Ciepłowni przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-
Kamiennej, 
- wykonanie instalacji alarmowej sygnalizującej niepowołany dostęp do urządzeń, 
- wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt BHP i p.poż. 
i) Wykonanie wszelkich nie wymienionych instalacji nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
6) W czasie budowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt wszelkich niezbędnych 

mediów, w tym: wody, energii elektrycznej itp. 
7) Kompletację, dostawę i montaż urządzeń, materiałów, armatury i innych elementów we wszystkich 

branżach, wg zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu wykonawczego. Wszystkie urządzenia, 
układy muszą być fabrycznie nowe, nie wykonane wcześniej niż w 2018 roku, z zastrzeżeniem obostrzeń 
podanych w pkt. 5). Wymagane parametry techniczne (gwarancyjne) agregatów prądotwórczych zostaną 
potwierdzone przez Wykonawcę oraz bezpośredniego dostawcę urządzenia.  

8) Opracowanie „Oceny zagrożenia wybuchem” oraz „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”- dających 
podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego instalacji całego układu. 

9) W czasie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa regularnie w naradach 
koordynacyjno–technicznych. Narady te będą odbywały się na terenie budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

10) Rozruch urządzeń, regulacje i osiągnięcie parametrów gwarantowanych przedstawionych w Tabeli  
nr 1 pkt 3.3 SIWZ (próba ruchowa oznacza nieprzerwaną, bezusterkową pracę układu kogeneracyjnego 
przez 72 h na parametrach umożliwiających zaprezentowanie i potwierdzenie jego zdolności  
funkcjonalnych i eksploatacyjnych przy obciążeniu znamionowym). Jeżeli próba ruchowa nie może być 
zakończona pozytywnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z powodu wad/usterek układu 
kogeneracyjnego, po usunięciu tych wad/usterek próba ruchowa powinna zostać wykonana od nowa w 
okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty wykonania pierwszej próby ruchowej. Wykonawca wykona na 
swój koszt powtórne dokonanie próby ruchowej w tym koszty materiałów i ich dostaw wykonanych do 
powtórnego rozruchu i próby ruchowej.  

11) Badanie parametrów gwarantowanych odbędzie się przy udziale zewnętrznego Audytora. Parametry 
muszą być przez niego zatwierdzone. Pomiary hałasu oraz emisji spalin do atmosfery zostaną wykonane 
przez laboratoria posiadające odpowiedni atest Polskiego Centrum Akredytacji. Przed rozpoczęciem 
wykonywania badań parametrów i pomiarów odpowiednie laboratorium i jednostka audytująca zostaną  
zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymana przez Wykonawcę  gwarantowanych 
parametrów technicznych, stwierdzonych podczas prób i badań energetycznych, Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć na swój koszt przyczyny niedotrzymania tych parametrów w terminie uzgodnionym między 
Stronami, po przedstawieniu propozycji technicznej i harmonogramu usunięcia przyczyn niedotrzymania. 
Jeżeli podczas prób i badań energetycznych zostanie stwierdzona wada Przedmiotu zamówienia, 
Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia do naliczania kar określonych we wzorze Umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania parametrów gwarantowanych również w okresie 
gwarancji, dwa razy w ciągu roku. W okresie gwarancji pomiary będą przeprowadzone na zlecenie 
Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia obniżenia parametrów, o których mowa w pkt. 3.3., Tabela nr 1 
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SIWZ koszt przeprowadzonych pomiarów pokryje Wykonawca.  
12) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu                                             

i reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym wydanie tej decyzji 
oraz niezwłoczne usunięcie na własny koszt nieprawidłowości stwierdzonych w toku czynności kontrolnych 
wykonywanych przez: nadzór budowlany, sanepid, straż pożarną lub inne służby lub organy. 

13) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji UDT o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń, na które 
wydanie takiej decyzji jest niezbędne. 

14) Wykonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia instalacji energetycznego spalania paliw do     
odpowiedniego organu Ochrony Środowiska. 

15) Przekazanie Zamawiającemu, zgodnie z zapisami Ustawy o wsparciu układów kogeneracyjnych, 
dokumentu potwierdzającego przewidywaną wielkość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla 
(w kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji). 

16) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach w 2 egzemplarzach                   
w wersji papierowej oraz na płytach CD/DVD (w formacie *dwg) i przekazanie jej Zleceniodawcy co 
najmniej na 5 dni przed terminem odbioru końcowego. W ramach dokumentacji Wykonawca zobowiązuje 
się przekazać Zleceniodawcy m.in.: 
a) projekty powykonawcze, 
b) oryginał dziennika budowy, 
c) dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urządzeń, 
d) instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji wybudowanej elektrociepłowni. Wykonawca powinien 

dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą m.in. schemat technologiczny elektrociepłowni, 
podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki,  sposób jej programowania i obsługi 
na poziomie użytkownika. Instrukcja eksploatacji i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 
elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) wszystkie protokoły z prób, pomiarów, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 
między innymi protokoły z pomiarów: elektrycznych, skuteczności wentylacji, z prób szczelności, 
badania linii kablowych, pomiarów rezystencji uziemienia, instalacji odgromowej, rezystancji połączeń 
wyrównawczych, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, skuteczności 
działania wszelkich zabezpieczeń, natężenia oświetlenia, protokoły: z działania i alarmowania systemu 
detekcji gazu, działania wyłącznika p.poż., sprawdzenie skuteczności działania systemu alarmowego. 
Wszystkie pomiary muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia, 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanych budynków,  budowli i sieci  uzbrojenia 
terenu, 

g) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
h) atesty, aprobaty, deklaracje zgodności materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji,  

w tym między innymi  certyfikaty pochodzenia wyrobów, 
i) karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim, 
j) protokoły z rozruchu technologicznego, 
k) dokumentację niezbędną do  uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza z wykonanej instalacji, 



  

 

 

8 

 
Celsium serwis Sp. z o.o. 
26-110 Skarżysko-Kamienna   
ul. 11 Listopada 7 

 

 
www.celsiumserwis.pl 
tel: 41 252 89 80   
email: celsiumserwis@celsiumserwis.pl 

 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy  
KRS  0000266091 | NIP 663-180-21-08 | REGON 260120872            
kapitał zakładowy 100 000 złotych 

 
 

 

l) dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich koncesji na Wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła. 

17) Przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 
elektrociepłowni. 

18) Do czasu odbioru końcowego eksploatację wszystkich urządzeń prowadzi Wykonawca. W tym celu 
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

19) Zapewnienie serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Wykonawca zrealizuje usługę serwisową jednostek  
wytwórczych zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji układu kogeneracyjnego. Przedmiot 
zamówienia obejmuje swoim zakresem, obowiązek realizacji przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym 
wszystkich czynności serwisowych, eksploatacyjnych, konserwacyjnych, napraw awaryjnych oraz innych 
prac zapewniających prawidłową i bezawaryjną pracę jednostek wytwórczych wraz z dostawą materiałów, 
części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i olejów -umożliwiające utrzymanie wiążących parametrów 
znamionowych, kontrolnych oraz gwarantowanych. Wzór Umowy serwisowej stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej SIWZ. Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo-finansowy prac serwisowych 
stanowiący załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ, który musi zapewniać zachowanie gwarantowanej ilości 
godzin pracy agregatu w ciągu roku zgodnie z pkt. 3.3., Tabela nr 1 SIWZ. Harmonogram rzeczowo-
finansowy prac serwisowych powinien zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte  
w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych. 
 
UWAGA: 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały 
wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy 
urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na 
konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz 
ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. 
Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 
materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod 
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych 
nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, 
urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest 
równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.  
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 24.04.2019 r. 
Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
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3.3 Wymagane przez Zamawiającego, gwarantowane parametry techniczne układu 
kogeneracyjnego: 

 
Parametry gwarantowane są to wszystkie parametry, które Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  
w warunkach normalnej eksploatacji, przy 100% obciążeniu. Wszystkie parametry gwarantowane stanowią 
wartości rzeczywiste jakie muszą być osiągane przez cały okres gwarancji. Wszystkie te parametry będą 
musiały zostać potwierdzone w czasie prób wykonywanych zgodnie z zapisami pkt 3.2.2 ppkt 11 SIWZ.  
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest do przedstawienia w swojej ofercie wartości 
parametrów gwarantowanych dla poszczególnych silników gazowych określonych zgodnie z poniższą tabelą: 
 
Tabela nr 1 

L.p. Parametr techniczny Jednostka 
Wartość 

referencyjna 

Wartość gwarantowana przez Wykonawcę 
 w stosunku do wartości referencyjnej 

SILNIK GAZOWY 

1. Moc cieplna  MW 2,323 

Nie może być mniejsza niż referencyjna dla 100% 
obciążenia i dla dwóch silników nie większa niż 5 MW, 
przy max. temperaturach wody sieciowej na zasilaniu 
90oC,  na powrocie 70oC. (90/70oC) 

2. Moc elektryczna MW 2,45 

Nie może być mniejsza niż referencyjna dla 100% 
obciążenia, może być większa o max. 20% przy max. 
parametrach wody sieciowej 90/70oC. 

3. 
Sprawność elektryczna 
ɳe 

% 44,1 

Najbardziej zbliżona do referencyjnej wartość dla 100% 
obciążenia lecz musi być nie mniejsza niż  41% 
(słownie czterdzieści jeden procent) 

4. Sprawność cieplna ɳc % 41,9 

Nie może być mniejsza niż referencyjna dla 100% 
obciążenia przy max. parametrach wody sieciowej 
90/70oC. 

5. Sprawność ogólna ɳo % 86 

Nie może być mniejsza niż referencyjna dla 100% 
obciążenia przy max. parametrach wody sieciowej 
90/70oC. 

6. Emisja NOx mg/m3 95 
Nie może być większa niż referencyjna przy zawartości 
15% tlenu w gazach odlotowych. 

7. 
Gwarantowana ilość 
godzin pracy agregatu 
w ciągu roku 

godzina 7876 Nie może być mniejsza niż referencyjna. 
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ELEKTROCIEPŁOWNIA  

1. 
Dopuszczalny poziom hałasu w przedziale 
równym 8 najmniej korzystnych godzin dnia 
kolejno po sobie następujących LAeq D 

dB 55 

Nie może być większa niż referencyjna, zgodnie  
z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 
października 2013 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 

2. 
Dopuszczalny poziom hałasu w przedziale 
równym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy  LAeq 

N 
dB 45 

Nie może być większa niż referencyjna, zgodnie  
z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 
października 2013 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 

 

3.4  Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamówienia 

3.4.4 W czasie wykonywania prac należy zapewnić warunki bhp i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
prace prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia. 

3.4.5 Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, uzgodnioną  
i zatwierdzoną dokumentacją, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami  i normami.  

3.4.6 Wykonawca ma prawo do uzyskania wszelkich informacji, które mogą być  konieczne do przygotowania 
oferty.  

3.4.7 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza robót, 
2) zapewnienia na własny koszt wszelkich niezbędnych mediów do wykonywania prac budowlanych,  

w tym: wody, energii elektrycznej itp., 
3) zapewnienia organizacji robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń  

(należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia), 
4) w przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie usunąć je na własny koszt i ponieść koszty 

ewentualnych odszkodowań, 
5) zatrudnienia pracowników w odpowiedniej ilości i odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosowania 

odpowiedniego sprzętu, 
6) przeprowadzenia niezbędnych prób, odbiorów i nadzorów na swój koszt. 

3.4.8 Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki 
określone w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414  
z późn. zm.). Należy przedłożyć stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

       
                     
4.1 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie: 

trzysta tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 
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 pieniądzu na konto Zamawiającego, Nr konta:  
Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0002 8373 9530, tytuł przelewu: „WADIUM Budowa układu 
kogeneracyjnego w Skarżysku-Kamiennej”, 

 gwarancji bankowej, 
 gwarancji ubezpieczeniowej. 

4.1.1 W przypadku wadium pieniężnego za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego, przy czym dla ważności oferty obciążenie to musi nastąpić przed upływem terminu 
wyznaczonego na złożenie oferty. 

4.1.2 Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być gwarancją bezwarunkową  
i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 
pośrednictwa podmiotów trzecich. 

4.1.3 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza.  

4.1.4 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

4.1.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

4.1.6 Jeśli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. 

4.1.7 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
 odmówił podpisania Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ lub Umowy serwisowej 

stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ na warunkach określonych w ofercie i SIWZ (wraz z załącznikami), 
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
 zawarcie Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ lub Umowy serwisowej stanowiącej załącznik  

nr 4 do SIWZ stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
4.2 Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli obrót roczny w wysokości nie mniejszej niż  
25 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). W sytuacji składania oferty przez dwa lub 
więcej podmioty (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), w celu spełnienia ww. 
warunku co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym obrotem rocznym. 

4.3 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać 
niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający 
powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                              
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 

4.4 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 
4.4.1 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 

nie mniejszą niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Wykonawca potwierdzi spełnienie 
powyższego warunku poprzez kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu 
ubezpieczenia firmy od ryzyka związanego z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4.4.2 wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.08.2020 roku.  
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4.4.3 przeprowadzi wizję lokalną w miejscu realizowanego zadania, na własną odpowiedzialność i na własny 
koszt. Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej: na dzień 02.04.2019 r. o godzinie 10.00 lub 
09.04.2019 r. o godzinie 10:00. Wykonawca do oferty przedstawi pisemne oświadczenie, że wizję 
lokalną odbył, pod rygorem odrzucenia oferty. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

4.4.4 spełni wymagania określone w punkcie  nr 3.3 niniejszej SIWZ. 
4.4.5 przedstawi referencje potwierdzające wykonanie robót zbieżnych z zapytaniem ofertowym, tj. na 

zaprojektowanie i wybudowanie układów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej nie mniejszej niż  
1 MW, przyłączonych do sieci ciepłowniczych, w systemie „pod klucz” wraz z opisem rozwiązań 
techniczno-technologicznych zawierający m.in.: zestawienie gwarantowanych parametrów techniczno-
eksploatacyjnych (Wykonawca dołączy do oferty co najmniej 1 list referencyjny).  

4.4.6 przedstawi referencje na serwis układów kogeneracyjnych, które przepracowały minimum  
16 000 motogodzin (Wykonawca dołączy do oferty co najmniej 2 listy referencyjne). 

4.4.7 udzieli gwarancji na całość zadania na minimum  41 000 motogodzin pracy silnika kogeneracyjnego 
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy motogodzin) lecz nie więcej niż sześć lat od daty protokołu 
odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji.  
 

Powyższe warunki udziału (punkt 4.1- 4.4) stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie 
złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia. 

 
4.5 Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, części robót 

podwykonawcom na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego oraz w Istotnych 
Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji 
podzleconego zakresu robót. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za podzlecony zakres robót 
tak w zakresie terminów jak i jakości oraz sposobu realizacji. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca 
musi zapewnić, aby suma wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

4.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych dowodów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w przypadku powzięcia wątpliwości co 
do spełnienia wymaganych warunków. 

4.7 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania Umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% (słownie dziesięć procent) wynagrodzenia 
brutto zostanie wniesione w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. 
Jeżeli zabezpieczenie będzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być ono gwarancją 
bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji 
klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

4.8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone 
lub zatrzymane na następujących zasadach: 
 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji za wady 

 i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
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 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub 
nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert. 
 
 

5. Kryterium i sposób oceny ofert  

     
                     

5.1 Kryterium oceny ofert  
  

Kryterium wyboru Symbol Znaczenie/waga 

Cena wykonania zamówienia netto+ Cena 
serwisu netto w okresie gwarancji   

Pi(C+CS) 93 punktów 

Ocena techniczna - sprawność elektryczna Pi(S) 7 punktów 
 
Całkowita ocena oferty:   

Ocena = Pi(C+CS)+ Pi(S) 
Pi(C+CS) – ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i’’ za kryterium ‘’Cena wykonania zamówienia netto plus Cena 
serwisu netto w okresie gwarancji’’,   
Pi(S) – ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i’’ za kryterium ‘’Ocena techniczna sprawności elektrycznej’’. 
 

5.2  Sposób oceny ofert  
  
5.2.1 Ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i’’ za kryterium ‘’Cena wykonania zamówienia netto plus Cena 

serwisu netto w okresie gwarancji’’ 

Pi(C+CS) = [(Cmin + Csmin)/(Ci+Csi )] x 93pkt. 
 
Pi(C+CS) – ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i’’ za kryterium ‘’Cena wykonania zamówienia netto plus Cena 
serwisu netto w okresie gwarancji’’, 
Cmin -  najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 
Ci - cena netto wykonania zamówienia oferty ,,i’’, 
Csmin-  najniższa cena serwisu netto spośród  wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 
Csi - cena wykonania serwisu netto w okresie gwarancji (tj. 41 000 motogodzin pracy silnika kogeneracyjnego 
lecz nie więcej niż 6 lat od daty protokołu odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji) oferty ‘’i’’. 
 
5.2.2 Ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i’’ za kryterium ‘’Ocena techniczna - sprawność elektryczna’’ 

Pi(S) = ((Si-41%)/(Simax-41%))x 7 pkt. 
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Pi(S) – ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i’’ za kryterium ‘’Ocena techniczna- sprawność elektryczna’’, 
Si -  sprawność elektryczna oferty ‘’i’’  [%], 
Simax-  maksymalna sprawność elektryczna z złożonych oferty [%], 
41% - minimalna sprawność elektryczna wymagana przez Zamawiającego. 
 
W przypadku gdy każdy oferent poda gwarantowaną sprawność elektryczną 41%, wówczas każdy z nich 
otrzyma 0 pkt za sprawność”. 
 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.  Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która 

otrzyma największą liczbę punktów. 

 
5.2.3 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta Umowa, na 

warunkach, o których mowa we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

6. Informacje o sposobie przygotowania oferty  

     
                     

6.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty  
6.1.1 Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego -Celsium serwis Sp. z o.o., 

ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w terminie do 06.05.2019 r. do godz. 11:00. 
Na kopercie z ofertą należy podać nr zamówienia tj.  CELSIUM SERWIS-03/2019/KS. 

6.1.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku – Kamiennej  
w dniu 06.05.2019 o godz. 11.15. 

6.1.3 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
6.1.4 Oferta musi być złożona na formularzu (pod rygorem wykluczenia z postępowania), stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 
6.1.5 W ofercie Wykonawca musi przedstawić wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia:  
a) za wybudowanie układu kogeneracyjnego wraz z robotami towarzyszącymi wymienionymi w SIWZ, 
b) za usługę serwisów silnika wraz z materiałami i częściami zamiennymi przez cały okres gwarancji. 

Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może w przyszłości żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie wykonywania prac uznał, że nie mógł przewidzieć rozmiarów  
i kosztów prac.   

6.1.6 Wykonawca związany jest z Ofertą przez okres 60 dni od momentu złożenia, pod rygorem utraty 
wadium. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą. 
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6.1.7 Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

6.1.8 Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to powinno być 
dołączone do Oferty.  

6.1.9  Oferta wraz z Załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

6.1.10  Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie oferty na wezwanie Zamawiającego, w ciągu 3 dni od 
otrzymania wezwania. 

6.1.11  Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.  
6.1.12  Jeżeli oferta lub załączniki do oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może 
zastrzec, że nie mogą być one udostępnione – pod warunkiem, że w tym terminie wykaże, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej 
nazwy i adresu, ceny oferty oraz zaoferowanego okresu gwarancji. 

6.1.13  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej 
zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz z wyraźnym wskazaniem na 
piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione.  

6.1.14  Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu  
nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

6.2 Zmiana/wycofanie oferty. 
6.2.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

składania ofert: 
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,  

z dopiskiem „Wycofanie”, 
b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 

określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność 
wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – Wykonawca załącza je do 
oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy złożyć 
z dopiskiem „Zmiana”. 

Zamawiający dopuszcza złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanów oświadczeń sporządzonych 
zgodnie z lit. a) i b) powyżej. 
 

6.2.2 Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.  

6.3 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału  
w postępowaniu przez Wykonawcę oraz inny dokumentów:  

6.3.1 Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
6.3.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania. 
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6.3.3 Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje projekty umów na wykonanie prac oraz usługę serwisowania  
w okresie gwarancji. Projektu umów stanowią załącznik Nr 3 i Nr 4 do SIWZ. 

6.3.4 Oświadczenie o osiągnięcie obrotu rocznego za okres ostatnich trzech lat zgodnie z punktem 4.2 SIWZ. 
6.3.5 Dowód wniesienia wadium. 
6.3.6 Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 4.4 niniejszego 

postępowania. 
6.3.7 Projekt dokumentu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia. 
6.3.8 Harmonogram rzeczowo-finansowy obsługi serwisowej na okres gwarancji, tj. 41 000 motogodzin pracy 

silnika kogeneracyjnego (słownie: czterdzieści jeden tysięcy motogodzin) lecz nie więcej niż 6 lat od daty 
protokołu odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 
SIWZ. 

6.3.9 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie - umowa regulująca ich współpracę. 
 
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.  
 

6.4 Zasady promocji i oznakowania  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji na potrzeby niniejszego zamówienia zgodnie                
z wymaganiami, tj. zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie POIS 
dostępnym na stronie:  
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-
roku/  lub w siedzibie Zamawiającego.   

6.5 Informacje o publikacji  

6.5.1 Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: http://www.celsiumserwis.pl/ oraz na stronie internetowej Bazy 
Konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/. 

6.5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym lub unieważnienia postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę internetową 
http://www.celsiumserwis.pl/ oraz na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/. W przypadku wprowadzenia 
takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.  

  

7.  Inne postanowienia  

     
                     
7.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ, przed upływem terminu na 

składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści SIWZ zostanie opublikowana 
na stronie http://www.celsiumserwis.pl/ oraz na stronie internetowej BazyKonkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/. Jeżeli wprowadzone zmiany  
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lub uzupełnienia treści SIWZ będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian. 

7.2 Należności Wykonawcy będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionych faktur na konto podane na fakturze pod warunkiem odebrania wykonanych prac 
protokołem odbioru. Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7.3 Zamawiający zastrzega sobie płatność za realizację zadania w następujący sposób: 
7.3.1. Pierwsza faktura częściowa na kwotę 2% wartości całkowitej zadania wystawiona po wykonaniu  

i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego wszystkich projektów budowlanych  
i wykonawczych. 

7.3.2. Druga faktura częściowa na kwotę 68% wartości całkowitej zadania wystawiona po dostarczeniu na 
budowę: wszystkich podzespołów wchodzących w skład układu kogeneracyjnego, kotła gazowego 
oraz wszystkich rozdzielnic i transformatorów elektrycznych. 

7.3.3. Trzecia faktura, będąca fakturą końcową, na kwotę 30% wartości całkowitej zadania wystawiona, 
po zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym wszystkich prac oraz uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie obiektu.  

7.4 Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia 
Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.  

7.5 Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej i na stronie 
internetowej Bazy Konkurencyjności oraz powiadomi każdego z Wykonawców drogą elektroniczną na 
adres wskazany w Formularzu Ofertowym.  

7.6 Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
7.6.1 jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, 
7.6.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211), 
7.6.3 oferta zawiera rażąco niską cenę. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę 
obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.  

7.6.4 wpłynie po terminie składania ofert, 
7.6.5 wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli zostało wniesione 

nieprawidłowo, 
7.6.6 oferta będzie niekompletna tj. Wykonawca nie załączy do oferty dokumentów określonych w niniejszej 

SIWZ.  
7.7 Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcami, w zakresie ceny zamówienia w celu jej 

obniżenia. 
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7.8 W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość 
punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej (po uprzednich 
negocjacjach). 
 

8. Kontakt z Zamawiającym  

     
                     
8.1 W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski  

i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym konkretnym 
przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji, do dnia 24.04.2019 r.  

8.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do kontaktu: Kamila Stachowicz,   
e-mail: kamila.stachowicz@celsium.pl, tel. 607 691 283 (informacje udziela się w dni robocze,  
w godzinach: 8:00 – 14:00). 

8.3 Dane do kontaktu z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.  

  
9. Wykluczenie z postępowania  

     
                     
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z 
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej, 

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

Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 
 

10. Poprawienie omyłek w treści oferty  

     
                     

Zamawiający poprawi w treści oferty:  
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

 

11. Warunki zmiany Umowy 

   
11.1 Zamawiający może aneksować Umowę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia na etapie podpisywania Umowy oraz niezależnych od obu Stron.  
11.2 Zamawiający dopuszcza również aneksowanie Umowy w zakresie wydłużenia terminu dostawy  

w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy 
oraz niezależnych od obu Stron. 

11.3 Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez 
Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

12. Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 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:  
a) Administratorem danych osobowych jest Celsium serwis Sp. z o.o. 
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności. 
c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

niniejszego postępowania.  
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego 

zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.  
e) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych 

podmiotów na których zasoby się powołują wykonawcy. 
f) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, 

numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję 
wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

g) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 

h) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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i) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji 
umowy posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

j) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji 
umowy nie przysługuje: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
k) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 

z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty, 
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
3. Załącznik nr 3- Wzór umowy, 
4. Załącznik nr 4- Wzór umowy serwisowej, 
5. Załącznik nr 5- Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej, 
6. Załącznik nr 6- Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
7. Załącznik nr 7- Warunki przyłączeniowe do sieci gazowej, 
8. Załącznik nr 8- Warunki przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej, 
9. Załącznik nr 9- Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, 
10. Załącznik nr 10- Pozwolenie na budowę. 


