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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87203-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2016/S 052-087203

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
Osoba do kontaktów: Małgorzata Nowacka – kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
87-800 Włocławek
POLSKA
Tel.:  +48 544129140
Faks:  +48 544129432
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital.wloclawek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
DZP/17/2016 KOMPLEKSOWA DOSTAWA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ ORAZ
ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi przesyłania /
dystrybucji energii cieplnej do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego

http://www.szpital.wloclawek.pl
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księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej
wody i technologii (wentylacja).
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi przesyłania /
dystrybucji energii cieplnej do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej
wody i technologii (wentylacja).
1. Planowane zużycie energii cieplnej w okresie 12 miesięcy – 27.000 GJ, na okres realizacji umowy tj. 60
miesięcy wynosi 135 000 GJ.
2. Moc cieplna zamawiana – 4,5 MW
w tym:
— moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 3,7 MW
— moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia – 0,8 MW
3. Natężenie przepływu czynnika grzewczego dla okresu zimowego 94 m3/h
4. Natężenie przepływu czynnika grzewczego dla okresu letniego – 61 m3/h
5. Miejscem dostarczania ciepła przez sieć ciepłowniczą Dostawcy, jest projektowany węzeł ciepłowniczy
zlokalizowany w istniejącej kotłowni Zamawiającego. Sieć ciepłownicza doprowadzająca czynnik grzewczy
od źródła ciepła do granicy działki Zamawiającego będzie stanowić własność Dostawcy ciepła (komora
ciepłownicza).
6. Odcinek sieci od komory ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego znajdującego się w pomieszczeniach
kotłowni Szpitala będzie stanowić własność Zamawiającego.
7. Obowiązkiem Dostawcy ciepła będzie wykonanie, sieci ciepłowniczej na odcinku do granicy działki 2/33
KM124/1 – miejsce obecnie funkcjonującej wewnętrznej sieci ciepłowniczej Zamawiającego wraz z komorą
ciepłowniczą na własny koszt.
8. Wymagany termin wykonania dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci ciepłowniczej ( pkt. 7 wyżej) i
rozpoczęcia dostawy czynnika grzewczego – do dnia 31.10.2016 r. W tym zakresie wymagane jest uzyskanie
przez Dostawcę decyzji lokalizacyjnych oraz zawarcie z Zamawiającym umowy przyłączeniowej zgodnie z pkt.
13 i jej realizacja.
9. Odcinek sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej określonej w pkt. 6 do węzła nowo projektowanego,
wraz z węzłami w budynkach wykona Zamawiający na własny koszt do dnia 31.10.2016 r.
10. Całkowite ciepło dostarczane do węzła do układów pomiarowych stanowi własność Dostawcy.
11. Wymagana temperatura obliczeniowa dla sieci ciepłowniczej wynosi:
a/ w okresie zimowym dla -200C temperatury zewnętrznej, wymagana temperatura czynnika grzewczego
zasilającego nie mniej niż 127st.c. Deklarowana przez Zamawiającego temperatura czynnika zwracanego do
sieci – zgodnie z tabelą temperatur Wykonawcy.
b/ w okresie letnim wymagana temperatura czynnika grzewczego zasilającego nie mniej niż 62 st.c.
Deklarowana przez Zamawiającego temperatura czynnika zwracanego do sieci – zgodnie z tabelą temperatur
Wykonawcy.
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12. Zamawiający (odbiorca ciepła) zobowiązuje się do ciągłego poboru czynnika grzewczego w okresie
60 miesięcy licząc od daty podpisania umowy kompleksowej na warunkach określonych w umowie
kompleksowej.
13. Dostawca wykona połączenia własnej sieci ciepłowniczej z siecią Zamawiającego na własny koszt, na
podstawie umowy przyłączeniowej przedstawionej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, o warunkach zgodnych z zapisami siwz. Umowa przyłączeniowa zostanie zawarta pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostawy czynnika grzewczego w terminie
wskazanym w pkt.8
14. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi przesyłania /
dystrybucji energii cieplnej do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej
wody i technologii (wentylacja).
1. Planowane zużycie energii cieplnej w okresie 12 miesięcy – 27.000 GJ, na okres realizacji umowy tj. 60
miesięcy wynosi 135 000 GJ.
2. Moc cieplna zamawiana – 4,5 MW
w tym:
— moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 3,7 MW
— moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia – 0,8 MW
3. Natężenie przepływu czynnika grzewczego dla okresu zimowego 94 m3/h
4. Natężenie przepływu czynnika grzewczego dla okresu letniego – 61 m3/h
5. Miejscem dostarczania ciepła przez sieć ciepłowniczą Dostawcy, jest projektowany węzeł ciepłowniczy
zlokalizowany w istniejącej kotłowni Zamawiającego. Sieć ciepłownicza doprowadzająca czynnik grzewczy
od źródła ciepła do granicy działki Zamawiającego będzie stanowić własność Dostawcy ciepła (komora
ciepłownicza).
6. Odcinek sieci od komory ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego znajdującego się w pomieszczeniach
kotłowni Szpitala będzie stanowić własność Zamawiającego.
7. Obowiązkiem Dostawcy ciepła będzie wykonanie, sieci ciepłowniczej na odcinku do granicy działki 2/33
KM124/1 – miejsce obecnie funkcjonującej wewnętrznej sieci ciepłowniczej Zamawiającego wraz z komorą
ciepłowniczą na własny koszt.
8. Wymagany termin wykonania dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci ciepłowniczej ( pkt. 7 wyżej) i
rozpoczęcia dostawy czynnika grzewczego – do dnia 31.10.2016 r. W tym zakresie wymagane jest uzyskanie
przez Dostawcę decyzji lokalizacyjnych oraz zawarcie z Zamawiającym umowy przyłączeniowej zgodnie z pkt.
13 i jej realizacja.
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9. Odcinek sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej określonej w pkt. 6 do węzła nowo projektowanego,
wraz z węzłami w budynkach wykona Zamawiający na własny koszt do dnia 31.10.2016 r.
10. Całkowite ciepło dostarczane do węzła do układów pomiarowych stanowi własność Dostawcy.
11. Wymagana temperatura obliczeniowa dla sieci ciepłowniczej wynosi:
a/ w okresie zimowym dla -200C temperatury zewnętrznej, wymagana temperatura czynnika grzewczego
zasilającego nie mniej niż 127st.c. Deklarowana przez Zamawiającego temperatura czynnika zwracanego do
sieci – zgodnie z tabelą temperatur Wykonawcy.
b/ w okresie letnim wymagana temperatura czynnika grzewczego zasilającego nie mniej niż 62 st.c.
Deklarowana przez Zamawiającego temperatura czynnika zwracanego do sieci – zgodnie z tabelą temperatur
Wykonawcy.
12. Zamawiający (odbiorca ciepła) zobowiązuje się do ciągłego poboru czynnika grzewczego w okresie
60 miesięcy licząc od daty podpisania umowy kompleksowej na warunkach określonych w umowie
kompleksowej.
13. Dostawca wykona połączenia własnej sieci ciepłowniczej z siecią Zamawiającego na własny koszt, na
podstawie umowy przyłączeniowej przedstawionej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, o warunkach zgodnych z zapisami siwz. Umowa przyłączeniowa zostanie zawarta pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostawy czynnika grzewczego w terminie
wskazanym w pkt.8
14. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 700 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości: 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)
Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być załączone do oferty w oryginale zapakowane w
oddzielnej kopercie z adnotacją: Wadium nr sprawy:
DZP/17/2016. Zaleca się aby kserokopia dowodu wpłaty wadium w jakiejkolwiek formie była także załączona do
oferty i potwierdzona za zgodność z oryginałem.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
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Poręczenie winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data
składania ofert.
3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku PKO BP 201020 5170
0000 1902 0127 0370 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr DZP/17/2016 – Kompleksowa dostawa
obejmująca sprzedaż energii cieplnej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii cieplnej na potrzeby
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Zamawiający, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp.
5. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
uPzp;
b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania
energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
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kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), umożliwiającą realizację
przedmiotu zamówienia.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 3 do
siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia oraz na podstawie dokumentu jaki wynika z warunku jw.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu na druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
B.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia określonych zasobów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp – dotyczy, gdy Wykonawca korzysta z powyższej możliwości.
W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiajacy żąda dostarczenia
przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku który stanowi załącznik nr 4 niniejszej SIWZ.
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/osoby upoważnioną/
upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.
3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
Celem potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda:
A. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną
koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy
m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia
dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania zawarte w niniejszej
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specyfikacji dotyczące „wykonawcy” w zakresie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów
stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców,
składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku:
1. Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2.; 3.; 4. oraz 6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu do składania ofert)b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert)
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie: (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu do składania ofert)
d) w zakresie pkt 5. i 7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp.(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert)
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt. a, b, c i d zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do podpisania oferty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 3 do
siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od



Dz.U./S S52
15/03/2016
87203-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 14

15/03/2016 S52
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 14

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 3 do
siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. CENA BRUTTO. Waga 95
2. TERMIN PŁATNOŚCI. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/17/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.4.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 21.4.2016 - 10:30
Miejscowość:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul.
Wieniecka 49 87-800 Włocławek, budynek administracji – sala konferencyjna III piętro
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
I. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Zabezpieczenie w wysokości 2 % ceny brutto ustalonej w umowie, wykonawca którego oferta została
wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej
wymienionych form:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
e) pouczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Pastwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na
rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP 201020 5170 0000 1902 0127 0370.
4. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
5. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
a) 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia,
b) 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczą z tytułu rękojmi za wady
rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji:
— zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza wykonawca wpłaci na podane konto Zamawiającego.
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— w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wraz
z odsetkami wynikającym z rachunku bankowego na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie, iż w treści gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych mają znaleźć się
następujące klauzule:
a) Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde wezwanie beneficjenta zapłacić
należności wynikające z umowy objętej gwarancją albo powstałe na skutek niewykonania lub niewłaściwego
wykonania tej umowy jeśli zapłacenie tych należności stanie się wymagalne.
b) Gwarant dokona zapłaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tego
wezwania wraz z:
— pisemnym oświadczeniem, iż zobowiązany nie wywiązał się z umowy objętej gwarancją,
— potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu umowy
objętej gwarancją wraz z dowodem nadania.
c) Wezwanie do zapłaty beneficjent przekaże za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek, który
potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentacji oraz zawierać
będzie oznaczenie rachunku bankowego, na który nastąpić ma wpłata gwarancji.
d) Spory z umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta.
Uwaga: Nie są dopuszczalne inne zastrzeżenia ograniczające odpowiedzialność gwaranta. Zamawiający
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia gwarancji naruszających powyższe postanowienia.
7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy PZP, w terminie 30 dni, licząc od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8. Kwota, o której mowa w pkt. 15.5. lit. b zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi.
Zamawiający, w tym postępowaniu nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy:
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
1) nastąpi obniżenie ceny;
2) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Zamawiający dopuszcza
możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w
opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny
opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp oraz
wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający
uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego
we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek
opisanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp;
3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Zamawiający dopuszcza możliwość
wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad
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podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie
będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej
zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp oraz wykazanie wpływu
proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie
do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę
(zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust.
5 ustawy Pzp;
4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych
brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą
stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego
zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji. Podstawą do dokonania zmiany w
opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny
opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
w tym także wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte
przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia
przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp;
5) nastąpi zmiana stawki opłaty środowiskowej – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen
jednostkowych w przypadku zmiany stawki opłaty środowiskowej; zmiana cen jednostkowych związana ze
zmianą stawki opłaty środowiskowej może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę stawki opłaty środowiskowej, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;
6) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy;
7) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy
może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
2. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych podlega
unieważnieniu.
3. W przypadku gdy realizowana przez Wykonawcę budowa sieci ciepłowniczej napotka obiektywne,
niemożliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy kompleksowej przeszkody, mianowicie gdy:
a. właściciele nieruchomości, na których ma być zlokalizowany ciepłociąg nie wyrażą zgody na jego
posadowienie,
b. pojawią się przeszkody terenowe nie umiejscowione na mapach geodezyjnych,
c. ewentualnie zastrzeżenia lub żądania zgłoszą organy administracji
— Zamawiający po pisemnym udokumentowaniu przez Wykonawcę wystąpienia ww. okoliczności i złożeniu
przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę umowy, przewiduje możliwość zmiany terminu rozpoczęcia
dostaw ciepła i wykonania odcinków sieci ciepłowniczej, poprzez wprowadzenie zmian do odpowiednio umowy
przyłączeniowej oraz umowy kompleksowej dostawy ciepła.
4. Zmiana terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie określona przez Zamawiającego, z
uwzględnieniem niezbędnego czasu na usunięcie obiektywnych przeszkód wykazanych przez Wykonawcę we
wniosku powołanym wyżej.
5. W sytuacji gdy ww. przeszkody będą miały charakter trwały i nieprzezwyciężalny:
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a. strony mogą za porozumieniem stron rozwiązać umowę przyłączeniową oraz umowę kompleksową, a w
przypadku braku takiego porozumienia -
b. Zamawiający uprawiony będzie do odstąpienia od umowy.
Zawarcie porozumienia albo odstąpienie od umowy dokonane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym nie będzie
wiązało się ze wzajemnym stosowaniem kar umownych.
III. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową prawa i obowiązki stron regulują przepisy:
2.1. ustawy z dnia 10.04.1997r Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348z dnia 04.06.1997 r. z póź. zm.),
2.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z dn. 19.10.2010 r. Nr 194, poz. 1291),
zwane „Rozporządzeniem Taryfowym”,
2.3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z dn. 01.02.2007 r. Nr 16, poz. 92), zwane „Rozporządzeniem
sieciowym”,
2.4. ustawy kodeks cywilny,
2.5. ustawy prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku niezgodności zapisów Taryfy sprzedaży ciepła Wykonawcy, zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, opublikowanej we właściwym dzienniku urzędowym z niniejszą umową
kompleksową, rozstrzygające są zapisy umowy kompleksowej.
4. Spory wynikłe pomiędzy stronami w zakresie objętym niniejszą umową rozstrzygane będą na drodze
postępowania sądowego przez Sąd we Włocławku.
5. Wykonawca na każdy sezon grzewczy będzie ustalał tabelę regulacyjną średniodobowych temperatur
dla sieci ciepłowniczej …… zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16 poz.
92 z 2007 r.). Tabela wprowadzana jest na dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego
i obowiązuje od dnia rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego przez Wykonawcę.
IV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego:
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy
zostanie określony w informacji o wyniku postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku
złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
V. Opis sposobu przygotowania ofert:
a) ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia;
b) oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika Nr 1 oraz Formularz asortymentowo
– cenowy wg Załącznika Nr 2 do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
c) oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do
oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane
przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł
zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę;
d) ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie
zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do Zamawiającego należy
zamieścić następującą informację: „ Oferta na Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż energii cieplnej
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii cieplnej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku znak sprawy: DZP/17/2016. Nie otwierać przed
dniem 18.04.2016 r. godz. 10.30”.
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i dokładnego adresu
wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z jego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w
przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,
e) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniami ppkt „d”. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem: „Zmiana” lub
„Wycofanie”.
f) ze względu na nałożony na Zamawiającego w art. 96 ust. 3 ustawy obowiązek udostępnienia do wglądu
uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu z wyjątkiem części informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 ze zm.) – Wykonawca zobowiązany jest do
jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem
potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego
zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach
określonych w ustawie.
Uwaga: Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych
obowiązujących przepisów prawa.
VI. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w
przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
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Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.3.2016


