ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zaprasza do
składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. stanowiącym załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 6/2015 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Przemyślu Sp. z o. o. z dnia z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie wprowadzenia
szczegółowych wytycznych udzielania zamówień publicznych i regulaminu udzielania
zamówień sektorowych udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty
budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Informacja o ochronie danych osobowych osób fizycznych opublikowana jest na stronie
internetowej Zamawiającego www.mpec.przemysl.pl
ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest uzyskanie przez
Wykonawcę całościowej dokumentacji, projektów budowlanych i wykonawczych,
wymaganych pozwoleń, zgłoszeń oraz dostaw i robót budowlano-montażowych dla
zadania:
Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu
WR-25 w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu
Zadanie to będzie się składać z trzech zasadniczych części:
Wymianie pokładów rusztowych,
Wymianie części ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych,
Zabudowie dwustopniowej instalacji odpylania ( w skrócie IOS) kotła WR-25 nr 3.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej
SIWZ.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do szczegółowego zapoznania się z treścią
Załącznika nr 8 do SIWZ, tj. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz do
dokonania wizji lokalnej terenu, na którym zostaną zamontowane urządzenia oraz do
zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność,
koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.
Przed terminem złożenia oferty Zamawiający stworzy warunki do wizji Wykonawcy na
obiekcie Ciepłowni Zasanie. Wizja lokalna winna zostać przeprowadzona po uprzednim
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telefonicznym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. Zamawiający nie będzie brał pod
uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu
montażu urządzeń.
6. Oferta musi zawierać propozycję realizacji przedmiotu zamówienia zgodną
z oczekiwaniami Zamawiającego przedstawionymi w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej oraz opis
i charakterystykę proponowanych rozwiązań przedmiotu zamówienia.
Oferta musi posiadać:
 ogólną istotę i charakterystykę kotła,
 podane rozwiązanie techniczne modernizacji wraz z układem przepływu wody
i oporami hydraulicznymi, układem przepływu powietrze-spaliny,
 opis przepływu spalin w kotle,
 opis instalacji paleniskowej i sposobu regulacji wydajności kotła przy zachowaniu
wymaganych parametrów spalin,
 sposób rozwiązania wykonania sklepienia przedniego gwarantującego właściwą jego
żywotność w aspekcie elastyczności i uruchomienia koła,
 ogólną istotę i charakterystykę dwustopniowej instalacji odpylania,
 układ przepływu spalin i opory przepływu,
 podane rozwiązanie techniczne dwustopniowej instalacji odpylania, która powinna
uwzględniać możliwość rozbudowy, tak aby w przyszłości spełnić zaostrzone rygory
emisji pyłów i SOx. Dokumentacja powinna w związku z tym wskazywać dodatkowo
miejsce usytuowania i wielkość wszystkich części docelowej instalacji tj, instalacji
magazynowania, załadunku i transportu pyłu oraz magazynowania rozładunku
i dawkowania sorbentu oraz rozbudowanej instalacji sprężonego powietrza,
 charakterystykę zastosowanych urządzeń i armatury w aspekcie unifikacji część
gwarantujących ciągłość ruchową i jednolitą eksploatację.
7. Oferta winna zawierać opis sposobu wykonania zamówienia.
8. Oferta musi zawierać opis i dokumentację oferowanych urządzeń potwierdzające
spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
ROZDZIAŁ III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty na załączonym Załączniku nr 1
do SIWZ -formularz ofertowy – i podpisania jej przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego szczegółową wycenę
wg Załącznika nr 3 podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Oferta i wszelkie załączone do niej dokumenty/oświadczenia mają być podpisane przez
osobę/y uprawnioną do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Wykonawcy.
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4. Załączone do oferty dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
„za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. W przypadku podpisu oferty przez inną
osobę, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo o ile nie wynika ono
z dokumentów załączonych do niej. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie
oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę.
7. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny być
wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków postanowień
zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy".
8. Pożądane jest, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
9. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedzibie Zamawiającego w zamkniętej
i nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, oraz posiadać
nazwę zamówienia:
„Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu
WR-25 w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”.
Postępowanie Nr 7/ZP/2019. Nie otwierać przed godz. 830 w dniu 07.11.2019 r.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej otrzymania po terminie
składania ofert.
10. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Koperta/opakowanie powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu jej otwarcia.
11. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
12. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47
poz. 211 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych
uczestników postępowania należy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem
„informacje stanowiące tajemnicą przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym
uczestnikom postępowania".
2. Wymagane terminy realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia – 1 grudnia 2019r.
Termin rozpoczęcia demontażu – 20 marca 2021r.
Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – do dnia 15 listopada 2021r.
Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin rozpoczęcia demontażu – 20 marca 2020r.
Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – do dnia 15 listopada 2020r.
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Wybór terminu wykonania zamówienia należy wyraźnie zaznaczyć w złożonej ofercie.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków
1. Warunki formalne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone
warunki. W tym celu Wykonawcy winni potwierdzić i udokumentować, że:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2 Wykażą się posiadaniem niżej wymienionych uprawnień i certyfikatów:
- Uprawnieniami UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych
i modernizacji urządzeń ciśnieniowych,
- Certyfikowanego Systemu zarządzania jakością środowiskiem i bhp wg norm
PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001 lub równorzędny.
- Certyfikowanego Systemu zarządzania jakością w produkcji spawalniczej
PN-EN ISO 3834-2, lub równorzędny.
1.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia – którzy będą podwykonawcami.
1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
2.1 W zakresie warunku określonego w pkt 1.1 (uprawnienia do wykonywania działalności
lub czynności) Wykonawca spełni warunek, jeżeli ze złożonych dokumentów będzie
wynikać, że prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2.2 W zakresie warunku określonego w pkt. 1.3
a) wiedza i doświadczenie
- Wykonawcy kotłów zobowiązani są wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, zrealizowali przynajmniej 5 zadań polegających
na wykonaniu lub modernizacji kotłów rusztowych typu WR i OR o mocy powyżej
25 MW w technologii ścian szczelnych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy niż 5 lat to proporcjonalnie do prowadzenia okresu działalności
- Wykonawcy IOS zobowiązani są wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, zrealizowali przynajmniej 3 zadania polegających na
wykonaniu dla kołów węglowych rusztowych dwustopniowej instalacji odpylania,
która powinna uwzględniać możliwość rozbudowy, tak aby w przyszłości spełnić,
zaostrzone rygory emisji pyłów i SOx o parametrach: pył < 20 mg/Nm3,
SOx< 400mg/Nm3,
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b) potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca winien
dysponować osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia lub przedstawić
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wykwalifikowanych,
zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia
upoważniające w świetle obowiązujących przepisów do przeprowadzenia montażu
i rozruchu części ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych i dwustopniowej
instalacji odpylania będącej przedmiotem zamówienia oraz do przeprowadzenia
odpowiednich pomiarów montowanych urządzeń.
2.3. W zakresie warunku określonego w pkt 1.4.(sytuacja ekonomiczna i finansowa)
Wykonawcy zobowiązani są wykazać, iż posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości minimum 5 000 000,00 zł, a także są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00zł. ( lecz nie mniej niż
wartość zamówienia brutto).
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie analizy złożonej oferty, przy zastosowaniu kryterium /spełnia/ /nie spełnia/.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca
spełnia postawione warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełniająca wymagania
otrzyma ocenę /spełnia/ natomiast oferta niespełniająca postawionych wymagań
otrzyma ocenę /nie spełnia/.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę
w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych
szczegółowo w niniejszej SIWZ oraz w przypadkach określonych w § 9 Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. Zamawiający
o wykluczeniu z postępowania powiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali
wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający powiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert z podaniem podstaw
faktycznych i prawnych.
4. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 3
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z załącznikami w postaci kopii wymaganych uprawnień i certyfikatów – wg wzoru
Załącznika nr 4 do SIWZ.
2. Wykaz zamontowanych instalacji dla kotłów WR o mocy powyżej 25MW w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty
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zostały wykonane zgodnie oczekiwaniami Zamawiającego i prawidłowo ukończone Załącznik nr 2a i 2b.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za dobór i kierowanie robotami montażowymi kotła i instalacji
odpylania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 5.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wymienione w załączniku nr 5, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania
robotami w żądanych specjalnościach.
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym
Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę.
Kserokopia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej (bilans, rachunek zysków i strat
lub inna dokumentacja finanowo-księgowa).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych - tylko oświadczenie z pkt . powyżej – (jako
załącznik do oferty).
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 - (jako
załącznik do oferty).
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 - (jako
załącznik do oferty).
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Podmioty zagraniczne.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,
potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej 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. Dokumenty te powinny być ważne
w tych samych terminach, co dokumenty wystawione w Polsce.
Podmioty na potencjale których opiera się Wykonawca
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia składając wraz z ofertą
stosowne dokumenty (oświadczenie podmiotu trzeciego) potwierdzające oddanie mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (np. pisemne zobowiązanie tych podmiotów, dokumenty wskazujące na
oddanie do dyspozycji wskazanych zasobów oraz sposób wykorzystania tych
zasobów w trakcie wykonywania zamówienia).
3. Z uwagi na fakt, że podmioty udostępniające Wykonawcy swoje zasoby będą brały
udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy do oferty należy załączyć
oświadczenie tych podmiotów dotyczące braku podstaw do wykluczenia.
Konsorcjum
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie obowiązani są
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) skutecznie
udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, określające
zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, określającą: strony umowy,
przedmiot i cel działania, sposób ich współdziałania, czasookres obowiązywania umowy,
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, sposób odpowiedzialności
(wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców), obowiązki i uprawnienia
Wykonawców, pełnomocnika i jego uprawnienia.
Do podmiotów występujących wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje
się te same przepisy co do pojedynczego Wykonawcy.
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy, jakim
dysponują Wykonawcy, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację
ekonomiczną i finansową.
Oferta musi być podpisana w sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wszelka
korespondencja
oraz
rozliczenia
dokonywane
będą
wyłącznie
z pełnomocnikiem.
Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę" w miejscu np. „nazwa i adres „Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

Podmioty biorące udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy) Załącznik nr 7.
1. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje możliwość powierzenia wykonania
zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. Podwykonawcy wskazani przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania powierzonej części robót.
5. Zawartość oferty
Oferta oprócz wymienionych powyżej w ust. 4 oświadczeń i dokumentów musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).
2. Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ – Szczegółowa wycena uzupełniona
o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z przewidywanymi ratami płatności.
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3. Zaparafowany projekt umowy - jako znak akceptacji jej treści - Załącznik nr 10 do SIWZ.
4. Dowód wniesienia wadium – (jako załącznik do oferty).
5. Pełnomocnictwo oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza/osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie do podpisu nie
wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów - (jako załącznik do oferty),
(jeśli dotyczy).
6. W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi/oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza - (jako załącznik do
oferty), (jeśli dotyczy).
6. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazywać będą w formie pisemnej oraz z zachowaniem formy pisemnego
udokumentowania. Dopuszcza się używanie korespondencji e-mail jednakże informacje
przesłane w ten sposób powinny być niezwłocznie potwierdzone w drodze pisemnej
korespondencji.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
3. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 Paweł Olejko - tel. 16 670 44 17 wew. 20, tel. kom. 502 082 252 w godz. 800-1500,
 Sławomir Płoszaj - tel. 16 670 74 02 wew. 246, tel. kom. 519 116 391 w godz. 800-1500
7. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Wszelkie zmiany odnośnie modyfikacji SIWZ, wyjaśnień SIWZ, przedłużenia terminu
składania ofert itp. Będą zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej
przedsiębiorstwa, dlatego zaleca się Wykonawcom jej wnikliwe śledzenie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed ostatecznym terminem
składania ofert do godz. 1200.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie
internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się
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częścią SIWZ oraz zostanie doręczona niezwłocznie do wszystkich Wykonawców,
którym została przekazana SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

8. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ją wycofać tylko przed
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
9. Wadium
1. Wadium w wysokości 200 000,00zł (słownie zł: dwieście tysięcy 00/10) należy wnieść
w terminie do dnia 05.11.2019r. do godz. 11.00. w jednej lub kilku następujących formach:
a. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
b. w gwarancjach bankowych,
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Przemyślu nr 35 2030 0045 1110
0000 0217 6640z dopiskiem:
„ Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła
typu WR-25 w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”
3. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym
terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data
złożenia przelewu w banku Wykonawcy. Dołączenie do oferty kopii przelewu
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu musi w szczególności określać
bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego
oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Kserokopię
dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium wniesiono w gotówce, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

10.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty / ryczałt / powinna zwierać sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków ( w tym należny podatek VAT (23%) - dla podmiotów
będących płatnikami VAT.
2. Ww. ceny należy przedstawić w załączniku nr 3, w rozbiciu na cenę netto, stawkę i kwotę
podatku VAT i cenę brutto. Następnie należy zsumować ceny netto, stawki i kwoty
podatku VAT.
3. Cena powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całości zamówienia.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo
szczegółowe sprawdzenie rzeczywistych uwarunkowań wykonania zamówienia
(w tym wizja lokalna).
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
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11. Płatności
Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna wg Harmonogramu
Rzeczowo – Finansowego. Podstawą będzie Złożony przez Wykonawcę razem z Ofertą
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy ze wskazanymi ratami płatności. Ocena terminów
płatności zawartych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym będzie jednym
z kryteriów oceny oferty.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 12) Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
2. Termin składania ofert 07.11.2019r do godziny 800.
3. Otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 830 w pokoju narad (pokój nr 13).
4. Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania i rozpatrywania
na adres wskazany na kopercie.
13. Kryteria oceny ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród nieodrzuconych ofert, które spełniają
wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Lp. Opis kryterium
1.

Cena

Znaczenie Opis metody oceny
pkt.(max)
60 pkt.
Wg wzoru:
C min
C= --------------- x 60
Co
Gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za cenę
ocenianej oferty
Cmin – najniższa oferowana cena spośród
ofert
Co – cena ocenianej oferty

2.

Ilość realizacji podobnych robót w
ciągu ostatnich pięciu lat przy
kompleksowym wykonaniu kotłów
rusztowych wodnych i parowych w
technologii ścian szczelnych o
wydajności powyżej 25 MW i
sprawności nie mniejszej niż 85%
( potwierdzonych referencjami)

10 pkt.

Wg wzoru:
Ro-5
R25= ---------------- x 10
Rmax-5
Gdzie:
R25 – ilość przyznanych punktów za
zrealizowane podobne roboty
Rmax – najwyższa ilość zrealizowanych
przez Oferentów podobnych robót
Ro – ilość zrealizowanych podobnych robót
w ocenianej ofercie
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3.

Płatności

10 pkt.

Stopień wyfakturowania w stosunku do upływu
czasu realizacji i stopnia zaawansowania prac
Wydłużony termin płatności jest korzystny
Najwyżej zostanie oceniona oferta dająca
największe korzyści Inwestorowi

4.

Sprawność kotła dla mocy
znamionowej 29 MW
- gwarantowana przez Oferenta

5 pkt.

Wg wzoru:
So
S= ------------ x 5
Smax
Gdzie:
S – ilość przyznanych punktów za sprawność
ocenianej oferty
So – gwarantowana sprawność w ofercie
Smax – najwyższa z zagwarantowanych
przez Oferentów sprawności

5.
Ocena rozwiązań technicznych

10 pkt.

T– ocena rozwiązań technicznych.
Ocena zaproponowanych rozwiązań
technicznych ustalona zostanie, przez komisję
powołaną przez Zamawiającego, na podstawie
opisu technicznego zadania dołączonego do
oferty (Załącznik nr 8 do SIWZ).
Ilość przyznawanych punktów – od 1 do10 pkt.

6.

Gwarancja dla poszczególnych
elementów zamówienia

5 pkt.

Wg wzoru:
(a+b+c+d+e+f)
G= --------------------------------- x 5
Gmax
Gdzie:
G – liczba przyznanych pkt. za gwarancje
ocenianej oferty,
a – gwarancja na część ciśnieniową w latach
b – gwarancja na ruszt w latach
c – gwarancja na pozostałe prace i urządzenia
w latach
d – gwarancja na roboty budowlane w latach
e– gwarancja na instalację elektryczną i AKP
oraz system nadrzędny sterowania
f- gwarancja instalacji odpylania (IOS)
Gmax – suma gwarancji najlepszej oferty

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę: LP = C + R25 + P+S + T + G
Maksymalna ilość punktów w poszczególnych kryteriach może wynosić:
- cena
- 60
- referencje (dla realizacji zadań powyżej 25 MW)
- 10
- płatności
- 10
- sprawność
- 5
- ocena rozwiązań technicznych
- 10
- gwarancje
- 5
Razem: 100

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Zamawiający zastrzega sobie minimalne terminy gwarancji, licząc od daty spisania
protokołu bezusterkowego odbioru robót:
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1. Gwarancja na część ciśnieniową kotła - min. 5 lat,
2. Gwarancja na ruszt - min. 2 lata,
3. Gwarancja na instalację elektryczną i AKP oraz system nadrzędny sterowania –
min. 2 lata,
4. Gwarancja na roboty budowlane - min. 2 lata,
5. Gwarancja na pozostałe prace i urządzenia - min. 2 lata,
6. Gwarancja na IOS – min. 2 lata.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie:
spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów
i oświadczeń, określonych w SIWZ.
2. W toku badania ofert komisja dokona badania czy Wykonawca podlega wykluczeniu
z postępowania, lub czy oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń, dokumentów o których mowa w SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia
zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
14. Wykluczenie Wykonawcy.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w § 9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych udzielania zamówień sektorowych na
dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna
za odrzuconą.
15. Odrzucenie ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
2. zawiera rażąco niską cenę przedmiotu zamówienia
3. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
4. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
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5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
6. Jest nieważna na podstawie odrębnie przepisów.
16. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego
zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców, w przypadku oferty złożonej przez Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie.
17. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych udzielania zamówień
sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. i spełnia wymagania określone
w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ.
2. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia oraz zamieści niniejszą informację na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy (której wzór
stanowi załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie do 7 dni, od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu,
o którym mowa powyżej, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną, ważną ofertę
18. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach
określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych udzielania zamówień
sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o..
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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19. Warunki gwarancji
Okres udzielonej gwarancji od dnia podpisania protokołu końcowego musi wynosić:
1. Gwarancja na część ciśnieniową kotła - min. 5 lat,
2. Gwarancja na ruszt - min. 2 lata,
3. Gwarancja na inst. elektryczną i AKPiA oraz system nadrzędny sterowania – min. 2 lata,
4. Gwarancja na roboty budowlane - min. 2 lata,
5. Gwarancja na pozostałe prace i urządzenia - min. 2 lata,
6. Gwarancja na instalacje odpylania (IOS) – min. 2 lata,
Przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu
dokument gwarancyjny określający uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej
gwarancji, który będzie uwzględniał wszystkie warunki opisane w niniejszym punkcie.
Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancyjnym utrzyma emisję pyłów o stężeniu
wymaganym przez Zamawiającego.
Wykonawca - gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych
w okresie gwarancji w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
W przypadku awarii uniemożliwiającej pracę instalacji Wykonawca w ciągu 24 godzin
od zawiadomienia przywróci jej prawidłowe działanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia siłami własnymi wad i awarii
w przypadku niedochowania powyższych terminów przez Wykonawcę.
W takim przypadku kosztami naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę.
20. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
21. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2a – Wykaz zrealizowanych zadań.
Załącznik nr 2b – Wykaz zrealizowanych zadań.
Załącznik nr 3 – Szczegółowa wycena
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące podwykonawców
Załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienie obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
11. Załącznik nr 10 – Wzór umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………
Wykonawca

………………………………
data

Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25 w
Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………...………………………………………
………………………….…………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1. Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą za kwotę:
Netto : ……………………..….. zł.
(słownie: ………………………………………………………..……………………………………)
Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj…………………..……..zł.
(słownie:…………………………….………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..)
Brutto: ……………………. zł.
( słownie: …………………………………………………………………………………………….)
2. Oświadczamy, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach
oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
we wskazanym okresie tj. ………………………….
4. Na prawidłowe wykonanie oraz działanie wykonanej przez nas instalacji odpylania
udzielamy gwarancji na okres…………… m-cy.*
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, w tym z projektem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do
właściwego przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności wskazane w projekcie umowy.
8. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez
wzywania służb producenta i ponoszenia kosztów przez Zamawiającego (w przypadku
usług objętych gwarancją).
9. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Przedmiot zamówienia wykonamy sami/przy udziale podwykonawców, którzy będą
realizować następujące części zamówienia
………………………………………………………………………………………….…………
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…………………………………………………………………………………………………….
11. Wadium o wartości 200 000,00 zł. wnieśliśmy w dniu ………………………….. w formie
……………………………………………………………………………………………………
12. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13. W załączeniu przedstawiamy opis wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr
8. SIWZ.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
b)
c)
d)

……………………………………………
(Podpis osoby upoważnionej)
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ZAŁĄCZNIK NR 2a

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
polegających na wykonaniu lub modernizacji kotłów typu WR i OR o mocy powyżej 25 MW
w technologii ścian szczelnych,
Dla zadania:

„ Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25
w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy......................................................................................
...............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy/Podwykonawcy ......................................................................................
...............................................................................................................................................
Numer telefonu ........................................... fax .................................................................

Lp.

Zakres robót

Adres odbiorcy
robót

Data realizacji

Wartość robót

1.
2.
3.
4.
5.

W załączeniu ....... sztuk referencji lub protokołów odbioru na w/w roboty budowlane.

…………………………………….
(Podpis osoby upoważnionej)
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ZAŁĄCZNIK NR 2b

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
polegających na wykonaniu dla kołów typu WR i OR o mocy powyżej 25 MW dwustopniowej
instalacji odpylania spalin,
Dla zadania:

„ Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25
w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy......................................................................................
...............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy/Podwykonawcy ......................................................................................
...............................................................................................................................................
Numer telefonu ........................................... fax .................................................................

Lp.

Zakres robót

Adres odbiorcy
robót

Data realizacji

Wartość robót

1.
2.
3.
4.
5.

W załączeniu ....... sztuk referencji lub protokołów odbioru na w/w roboty budowlane.

…………………………………….
(Podpis osoby upoważnionej)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

………………………………………………………..
(Wykonawca)

SZCZEGÓŁOWA WYCENA
Przedmiotu zamówienia pn.

„Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25 w
Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Demontaż istniejącej
instalacji odpylania kotła
WR - 25 nr 3
Dobór, dostawa nowej
kompletnej instalacji
odpylania dla kotła WR
25 Nr 3
Montaż i uruchomienie
dostarczonej instalacji
odpylania dla kotła WR
25 Nr 3
Demontaż kotła
WR - 25 nr 3
Dobór i dostawa nowego
kotła WR 25 Nr 3 o
ścianach szczelnych
Montaż i uruchomienie
dostarczonego kotła WR
25 Nr 3 o ścianach
szczelnych
Pomiary elektryczne
zainstalowanych
urządzeń
Pomiary Kotła
Pomiarów emisji pyłów
zamontowanej instalacji

1 szt

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

j.m

Cena
jednostkowa

Wartość netto

1 szt

1 szt

1 szt
1 szt

1 szt

kpl.

kpl.

Razem wartość netto:
Podatek vat – 23%:
Ogółem wartość brutto:
…………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpisy osób upoważnionych)
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ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Numer telefonu ........................................... fax .................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25 w
Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- posiadania wiedzy i doświadczenia,- dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………..

……………………………………………………………

Miejscowość i data

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5
(pieczęć firmy)

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.
„ Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25
w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”
LP. Imię i nazwisko

Funkcja
w realizacji
zamówienia

Wykształcenie/ Uprawnienia
Lata
nr i rodzaj
doświadczenia

Podstawa
dysponowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.

………..……………………………………………........
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Numer telefonu ........................................... fax .................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25
w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

Miejscowość i data …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 7

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25
w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu”

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Numer telefonu ........................................... fax .................................................................
Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy
podwykonawców.
Wykaz podwykonawców:
L.p.

Nazwa podwykonawcy

Zakres robót

Wartość robót

1.
2.
3.

…..……………………..
(Podpis osoby upoważnionej)
*) niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25
w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu.
I. DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE ISTNIEJĄCEGO KOTŁA WR-25
 Producent „SEFAKO” Sędziszów
 Nr fabryczny 1050153
 Rok budowy 1989
 Moc cieplna nominalna 23 MW
 Ciśnienie obliczeniowe 2,0 MPa
 Nominalny przepływ wody przez kocioł 365 m3/h
 Maksymalna temperatura wody na wylocie z kotła 155°C
 Minimalna temperatura wody zasilającej kocioł 70°C
 Powierzchnia ogrzewalna kotła 1280 m2
 Pojemność wodna kotła 12 m3
 Sprawność osiągana przy mocy nominalnej 78,0 %
II. CHARAKTERYSTYKA PALIWA.
 Paliwo gwarancyjne: węgiel kamienny, miał energetyczny (bez przerostów i mułów)
 Normy Techniczne: PN-82/G-97001: Węgiel kamienny – sortymenty, PN-82/G-97002:
Węgiel kamienny –typy, PN-82/G-97003: Węgiel kamienny do celów energetycznych,
 Oznaczenie węgla: 32-M II A-23/18/07 gat. II
 Wartość opałowa 21,5 ÷ 23,0 MJ/kg
 Typ 32.1, (32.2)
 Gatunek, odmiana M-IIA
 Zawartość części lotnych ≥ 28%
 Zawartość popiołu < 18%
 Zawartość wilgoci ≤ 12%
 Zawartość siarki ≤ 0,64%
 Zawartość podziarna (0 do 3 mm) ≤ 30%
 Zawartość nadziarna (20÷31,5 mm) ≤5% w całej masie węgla
III. WARUNKI WODY OBIEGOWEJ (PN-85/C-04601)
 Woda powinna być bezbarwna, bez zawartości oleju, detergentów i substancji biologicznych,
 Wartość pH 9 do 10
 Twardość ogólna 0,035 mval/l
 Zawiesina ogólna 5,0 mg/l
 Fosforany do 10 mg/l
 Tlen rozpuszczony 0,05 mg/l
IV.

UWAGI WSTĘPNE
1. Przedmiotem zamówienia jest:
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„Modernizacja układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej i rusztu kotła typu WR-25
w Ciepłowni Zasanie przy ul. E Plater 8 w Przemyślu.”
2. Zadanie to będzie się składać z następujących głównych części:
 Opracowanie dokumentacji projektowej: w całym zakresie modernizacji kotła i instalacji
oczyszczania spalin,
 Demontaż modernizowanego kotła z instalacją odpylania (w wymaganym zakresie),
 Dostawy, roboty budowlane i montażowe w całym zakresie modernizacji kotła,
 Dostawy, roboty budowlane i montażowe w całym zakresie modernizacji instalacji oczyszczania
spalin,
 Dostawy, roboty budowlane i montażowe w zakresie modernizacji instalacji sprężonego
powietrza,
 Dostawy i montaż instalacji odżużlania do modernizowanego kotła,
 Dostawy i montaż rurociągów łączących układ technologiczny kotłowni modernizowanym kotłem
 Dostawa i montaż armatury regulacyjno-zaporowej niezbędnej w przedmiocie zamówienia,
 Opracowanie projektu, dostawa i wykonanie systemu automatyki i opomiarowania kotła oraz
systemu wizualizacji,
 Opracowanie projektu, dostawa i wykonanie sieci oraz instalacji elektroenergetycznej do
zasilania napędów i urządzeń oraz połączenie ich z istniejącym systemem kotłowni,
 Wykonanie robót budowlanych zdemontowanych lub uszkodzonych elementów budynku (dach,
ściany, posadzki itp.),
 Wykonanie niezbędnych pomiarów energetycznych instalacji i urządzeń potwierdzających
spełnienie wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu eksploatacyjnego urządzeń i instalacji
 Przeprowadzenie niezbędnych badań, odbiorów, ruchów próbnych „na zimno" i „na gorąco"
poszczególnych instalacji i urządzeń oraz wykonanie alkalicznego gotowanie kotła
i przeprowadzenie rozruchu i 72-godzinnego ruchu próbnego przedmiotu zamówienia.
V.

ZAKRES WYKONANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
1. Dokumentacja powinna się składać z następujących części:
1.1. Projektu wykonawczego modernizacji kotła z:
 częścią technologiczną według projektu firmy BIURO TECHNIKI KOTŁOWEJ Sp. z o.o., ul. Zagórska
82, 42-680 Tarnowskie Góry
 częścią budowlaną
 częścią elektryczną
 częścią AKPiA
W zakresie wymaganym przepisami, musi być zatwierdzony przez UDT i/lub CLDT.
1.2. Projektu wykonawczego IOS
 z częścią technologiczną,
 z częścią budowlaną
 z częścią AKPiA
Wykonawca musi uzyskać wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa pozwolenia
i uzgodnienia niezbędne dla wykonania robót budowlanych, dokumentacji montażowej.
1.3. Projektu organizacji placu budowy.
1.4. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej kotła oraz instrukcji obsługi.
1.5. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej IOS oraz instrukcji obsługi.
1.6. Instrukcji stanowiskowej pracy kotła i IOS.
1.7. Plan BIOZ
1.8. Dokumentacji powykonawczej dla całości wykonanych robót.
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
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2.1. Wszystkie części dokumentacji muszą być opracowane w języku polskim.
2.2. Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona z Zamawiającym pod względem zastosowanych
rozwiązań projektowych i materiałowych.
2.3. Dokumentacja układu odpylania powinna uwzględniać możliwość rozbudowy, tak aby
w przyszłości spełnić , zaostrzone rygory emisji pyłów i SOx . Powinna w związku z tym
wskazywać dodatkowo miejsce usytuowania i wielkość wszystkich części docelowej instalacji
tj, instalacji magazynowania, załadunku i transportu pyłu oraz magazynowania rozładunku
i dawkowania sorbentu oraz rozbudowanej instalacji sprężonego powietrza. Pozostałe
elementy IOS należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami pkt.VII.3
2.4. Zamawiający wymaga wydania projektu wykonawczego i dokumentacji po montażowej
w formie „papierowej” w min. 3 egz. i elektronicznej „PDF”.
2.5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje zamontowanych urządzeń
 niezbędne świadectwa kontroli jakości,
 certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami,
 protokoły odbiorów technicznych,
 instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły badań i sprawdzeń.
3. Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
3.1. Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny być nowe i powinny posiadać dokumenty
pozwalające stwierdzić rok produkcji oraz znak CE, wykonane zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami UDT, co powinno być potwierdzone stosownymi poświadczeniami.
3.2. Urządzenia i instalacje należy przygotować w sposób umożliwiający ich montaż i połączenia
z istniejącą instalacją technologiczną Ciepłowni (przed wykonaniem przedmiotu zamówienia
wskazana inwentaryzacja stanu istniejącego). Instalacja odpylania ma współpracować
z istniejącym osprzętem i ma być dostosowana do istniejących parametrów pracy Ciepłowni.
3.3. Wykonawca winien być ubezpieczony i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem
w zakresie:
 organizacji robót demontażowych i montażowych,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 warunków bezpieczeństwa pracy,
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
 warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie montażu urządzeń.
3.4. Kopię polisy ubezpieczeniowej w w/w zakresie Wykonawca przedstawi przed podpisaniem
umowy.
3.5. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z rzeczywistymi
warunkami lokalnymi panującymi na obiekcie. W związku z tym wymagane jest
przeprowadzenie wizji lokalnej w Ciepłowni Zasanie. Po niej wykluczone jest ewentualne,
późniejsze powoływanie się na niewiedzę, trudności i inne czynniki oraz związane z tym
roszczenia finansowe.
3.6. Wszystkie prace realizowane przez wykonawcę prowadzone będą w czynnym technologicznie
obiekcie.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszelkie prace w taki sposób, aby nie zagrozić ciągłości
produkcji ciepła i w jak najmniejszym stopniu utrudniać funkcjonowanie Ciepłowni.
VI.

ZAKRES ROBÓT DEMONTAŻOWYCH.
1. Zakres robót demontażowych
1.1. Wykonawca wykona całość prac demontażowych związanych z istniejącym kotłem WR 25
(instalacji odżużlania i odpopielania, technologicznej, podgrzewacza powietrza i kanałów,
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powietrza wtórnego, zaworów i zasuw, podestów, konstrukcji nośnej, instalacji elektrycznej
i AKPiA, obmurza, kosza węglowego).
1.2. Demontaż lejów zasypowych miału węglowego od zasuw szpilkowych do kosza węglowego wraz
z warstwownicą.
1.3. Demontaż izolacji termicznej rurociągów i komór w obrębie kotła.
1.4. Fundamenty kotła należy zaadoptować do dalszego wykorzystania.
1.5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie nieuszkodzonym zdemontowaną armaturę
kotłową oraz części rusztu nadające się do dalszej eksploatacji.
1.6. Wykonawca dokona demontażu elementów budynku niezbędnych w zakresie koniecznym do
wykonania prac demontażowych i montażowych kotła.
1.7. Wykonawca dokona zabezpieczenia przed zalaniem deszczem hali kotłów po ewentualnym
zdemontowaniu dachu hali kotłów.
1.8. Wykonawca dokona zabezpieczenia w trakcie prac demontażowych istniejących urządzeń
zlokalizowanych na hali kotłów przed zapyleniem.
1.9. Wykonawca wykona całość prac demontażowych związanych z istniejącym układem
odpylania,(cyklony, kanały spalin do czopucha) , niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z przedłożoną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.
1.10. Demontaż układu instalacji odpopielania.
1.11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie nieuszkodzonym zdemontowaną armaturę
oraz części instalacji odpopielania nadające się do dalszej eksploatacji.
1.12. Demontaż kanałów i wentylatorów ciągu spalin.
2. Postępowanie z odpadami:
2.1. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace demontażowe, wyburzeniowe, remontowe
i montażowe we wszystkich branżach wraz z usunięciem powstałych odpadów. Odzyskany złom
z demontowanych instalacji pozostaje własnością Zamawiającego i należy go złożyć na terenie
kotłowni w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001
roku o odpadach (Dz.U.nr 62/01 poz.628 z dn.20.06.01r) z późniejszymi zmianami Zamawiający
przytacza co następuje: art.3.22) (..) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia
usług w zakresie rozbiórki jest podmiot, który świadczy usługę. Odpady w postaci wełny
mineralnej winny być wywiezione z terenu budowy i poddane utylizacji zgodnie z wymogami
prawa. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołu z przekazania
odpadów firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki
odpadami. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do przedłożenia we
właściwym urzędzie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z art. 17.2 ustawy o odpadach. Kopię przekazanej informacji
należy dostarczyć Zamawiającemu.
VII.

ZAKRES MODERNIZACJI KOTŁA oraz IOS- część technologiczna

1. Zabudowa nowych pokładów rusztowych
1.1. Dostawa i montaż nowej skrzyni z indywidualnym rozdziałem powietrza podmuchowego dla
każdej strefy (ręczna regulacja powietrza podmuchowego w strefach)
1.2. Dostawa i montaż kompletnego rusztu typu ciężkiego ze wzmocnionym łańcuchem.
Rusztowiny winny być wykonane z żeliwa zawierającego chrom (min 2,5 % Cr).
1.3. Dostawa montaż napędów rusztu z falownikami.
1.4. Remont lei żużlowych i popiołowych
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1.5. Dostawa i montaż instalacji odżużlania (2 odżużlacze) do modernizowanego kotła
2. Zabudowa części ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych
2.1. Montaż części ciśnieniowej I i II ciągu kotła na ścianach szczelnych wraz pęczkami
konwekcyjnymi. Ściany szczelne należy wykonać z rur kotłowych fi 57 x 4 mm, pęczki rur II ciągu
oraz dodatkowego podgrzewacza wody z rur o grubości fi 38 x 3,6 mm.
2.2. Montaż nowej instalacji powietrza pierwotnego i wtórnego oraz kanałów spalinowych
(do momentu wejścia kanału spalin do czopucha), z nowymi wentylatorami (wentylatory na
poziomie odżużlania spełniającymi normy w zakresie hałasu) posadowionymi na ramach
wibroizolacyjnych i cokołach. Kanał ssący powietrza podmuchowego wykonać na hali znad
kotła.
2.3. Montaż nowych koszy węglowych z automatycznie sterowanymi zasuwami łukowymi
i warstwownicami.
2.4. Montaż nowych rękawów łączących kosze węglowe z bunkrem węglowym.
2.5. Zastosować odmulanie i odpowietrzanie z podwójnym odcięciem (zawory spawane, kulowe)
2.6. Zawory zaporowe w wykonaniu kołnierzowym kulowe PN 25, spełniające wymagania UDT.
2.7. Wszystkie spusty wody odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacyjnej.
2.8. Badania, próba ciśnieniowa i odbiór przez UDT.
2.9. Sklepienie.
 Obmurowanie sklepienia wykonać z kształtek andaluzytowych posiadających wymagane
atesty producenta. Przed rozpoczęciem robót atesty należy dostarczyć Zamawiającemu,
 Konsole wykonane z stali żaroodpornej. Atesty jw,
 Spoinowanie kształtek sklepienia należy wykonać o grubości ≤ 1,0 mm,
 W procesie suszenia sklepienia, należy rejestrować temperatury przy pomocy
zamontowanych na stałe czujników temperatury z rejestracją co 1 godz,
 Nie dopuszcza się wykonania monolitycznego sklepienia lanego.
2.10. Montaż termicznej obudowy kotła:
 Izolacja stropu i ścian bocznych kotła z wełny mineralnej o grubości 150 mm i wytrzymałości
termicznej do 400 °C oraz twardości, zabezpieczającej przed samoistnym odkształcaniem się
wełny,
 Pokrycie zewnętrzne z blachy trapezowej powlekanej o grubości 0,75mm,
 Płaszcz jak i pozostałe urządzenia zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi i pomalować
wg wymogów Zamawiającego.
2.11. Montaż przejść, schodów (do poziomu podłogi) i pomostów roboczych do bezpiecznej obsługi
kotła umożliwiających dostęp do wszystkich miejsc na kotle wymagających obsługi
i eksploatacji, z uwzględnieniem przejścia (pomostu, w górnej części kotła) do drugiego kotła
WR-25.
2.12. Montaż instalacji oświetleniowej kotła w oparciu o technologię LED.
2.13. Montaż instalacji do skutecznego czyszczenia części konwekcyjnej(pęczków) kotła
z
wykorzystaniem
metody
otrząsania
mechanicznego
przy
zastosowaniu
elektromagnetycznych obijaków typ OP lub podobnych z uwagi na typizację tych urządzeń
w Ciepłowni MPEC. Nie dopuszcza się stosowania pyłofonów.
2.14. Po zakończeniu montażu kotła należy odtworzyć kompletną konstrukcję budynku.

31

3. Dodatkowy podgrzewacz wody (ekonomizer – III ciąg) z automatyczną regulacją ilości wody
przepływającej uzależnioną od temperatury spalin, w zakresie:
3.1. Montaż podgrzewacza wody (ekonomizera) wg dokumentacji BTK Tarnowskie Góry z uwagi na
typizację tych urządzeń w Ciepłowni MPEC lub innego własnego rozwiązania konstrukcyjnego
o równoważnych parametrach techniczno –użytkowych, odpowiadających co najmniej
parametrom w/w dokumentacji urządzenia BTK Tarnowskie Góry zapewniającego wymagania
Zamawiającego.
3.2. Praca podgrzewacza nie może powodować obniżenia temperatury spalin poniżej wartości
dopuszczalnej –punktu rosy.
3.3. Wykonanie kanałów połączeniowych i spustu pyłu do układu odżużlania z zastosowaniem
zaworów dozujących ZD-180 ze śluzą szczelinową lub podobnych.
3.4. Badania, próba ciśnieniowa i odbiór przez UDT.
3.5. Wykonanie rurociągów połączeniowych.
3.6. Zastosować odmulanie i odpowietrzanie z podwójnym odcięciem (zawory spawane, kulowe).
3.7. Zawory zaporowe w wykonaniu kołnierzowym kulowe PN25, spełniające wymagania UDT.
3.8. Izolacja termiczna o gr. 150 mm, zabezpieczona płaszczem z blachy trapezowej powlekanej
o gr. 0,75 mm, montowanej na wspornikach gwarantujących jej stabilność.
3.9. Dostawa i montaż automatycznej regulacji ilości wody przepływającej uzależnionej od
temperatury spalin.
4. Zabudowa dwustopniowej instalacji odpylania kotłów
4.1. Montaż nowej instalacji dwustopniowego odpylania spalin, złożonej z odpylacza wstępnego
typu MOS oraz filtra workowego z workami filtracyjnymi zamontowanymi w układzie
poziomym.
4.2. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI ODPYLANIA
 ilość odciąganych gazów: 95 000 m³/h,
 minimalna temp. robocza: 20°C powyżej kwasowego punktu rosy,
 max temp. pracy +250°C,
 Podciśnienie: 900 Pa (dla max. mocy kotła),
 stężenie pyłu za odpylaczem: <30 mg/Nm3 dla 6%
 średnica emitora 1,8 m,
 wysokość emitora - 124 m,
 poziom emisji dźwięku w odległości 1m od korpusu wentylatora poniżej 85 dB(A)
 instalacja winna zapewnić odpylanie spalin w zakresie temperatur od 120÷250[°C]
4.3.
Wymagania przedmiotowe.
a) Przy doborze urządzeń należy wykorzystać istniejące fundamenty oraz w miarę możliwości
istniejące elementy konstrukcji wsporczych. Należy zastosować:
 filtr workowy z poziomo zamontowanymi workami filtracyjnymi wykonanymi z teflonu,
odporność termiczna worków do 250ºC; podczas doboru filtra workowego należy przyjąć
maksymalną prędkość filtracji wynoszącą Vf = 50 m3/m2/h -- ze względu na możliwość pracy
tego filtra z docelową instalacją odsiarczania, bez konieczności jego przebudowy/rozbudowy,
 kosze wsporcze wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
 system regeneracji worków sprężonym powietrzem,
 układ sprężarkowy z instalacją sprężonego powietrza o odpowiedniej wydajności
 dostawa, montaż oraz rozruch instalacji odpylania dla kotła WR-25 Nr 3,
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b) Projektowana instalacja musi być wyposażona w obejście rozruchowe w postaci tzw.
by-pass’u, wyposażonego w niezbędne automatyczne przepustnice odcinające (z siłownikami
elektrycznymi ON-OFF) oraz podesty obsługowe,
c) Zabudowany by-pass będzie wykorzystywany tylko do rozruchu instalacji (rozpalanie kotła) do
osiągnięcia minimalnej dopuszczalnej temperatury pracy na filtrze (120ºC) oraz stanów
awaryjnych (przekroczona dopuszczalna maksymalna temperatura pracy materiału
filtracyjnego, przekroczone maksymalne opory materiału filtracyjnego); w innych stanach
instalacji praca przez by-pass będzie niedopuszczalna,
d) Zastosowane rozwiązania projektowe i konstrukcyjne instalacji muszą zapewnić jej rozbudowę,
tak aby w przyszłości spełnić zaostrzone rygory emisji pyłów, SO2 oraz NOx,
e) Dla nowej instalacji odpylającej należy przewidzieć 2 nowe wentylatory wyciągu spalin
(sterowane falownikami) o parametrach zapewniających właściwe działanie rozbudowanej
docelowo instalacji odsiarczania,
f) W kanale spalinowym bezpośrednio za kotłem zamontować MULTICYKLONY OSIOWE
wyposażone w zawirowywacze z żeliwa o wysokiej odporności,
g) Kanały spalin należy wykonać z blachy stalowej o gr. min 5mm,
h) Istniejące punkty pomiarowe emisji spalin przenieść na nową instalację odpylania spalin.
i) zabezpieczenie antykorozyjne elementów izolowanych wykonać farbą podkładową odporną na
temperaturę do 300ºC,
j) Montaż niezbędnych przejść, drabin i pomostów roboczych do bezpiecznej obsługi instalacji
odpylania,
k) Izolacja kanałów spalin i urządzeń odpylających z wełny mineralnej o grubości min. 100 mm
z płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm,
l) Pyły odprowadzić do nowych urządzeń odżużlających za pomocą nowych przenośników
spiralnych ze spiralą fi90/60x4 (wzmocnioną od strony wsypu) w rurze fi 108x4 ze stali
nierdzewnej,
m) Układ sterowania systemem odpylania powinien umożliwiać:
n) Sterowanie układem regeneracji filtra workowego oraz pozostałymi elementami
wykonawczymi,
o) Sterowanie napędami zamontowanych przepustnic układu by-pass,
p) Sterowanie pracą przenośników pyłu,
q) Automatyka odpylania musi uwzględniać współpracę z planowaną modernizacją kotła pod
względem programowym i elektrycznym. (uwzględnić istniejącą szafę SK-3, uzgodnić
z Zamawiającym),
r) Wykonanie wszelkich prac budowlanych oraz innych robót bezpośrednio związanych
z realizacją przedmiotowego zadania.
4.4. Przed rozpoczęciem realizacji robót niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla
przyjętych rozwiązań instalacji odpylania.
a) Zakres robót końcowych:
 próba szczelności wykonanej instalacji odpylania;
 wykonanie ruchu próbnego 72 godzinnego dla kotła z pomiarami parametrów wartości
gwarantowanych oraz sporządzenie protokołu z rozruchu instalacji;
 wykonanie pomiarów emisji pyłów wykona uprawniona jednostka pomiarowa posiadająca
akredytację w celu potwierdzenia osiągnięcia parametrów pracy instalacji odpylania przy
trzech stanach obciążeń kotła tj dla 8,0 MW, 20,0 MW i 29,0 MW; przy uwzględnieniu
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wymagań (emisja pyłów o stężeniu poniżej 20 mg/Nm3 w warunkach umownych i przy
zawartości 6 % tlenu dla całego zakresu obciążenia kotła),
wykonanie pomiarów elektrycznych zamontowanych urządzeń
prace porządkowe /przywrócenie terenu do stanu pierwotnego/;
przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zamontowanych
urządzeń w tym: instrukcji użytkowania wykonanej instalacji odpylania, protokołów
z pomiarów elektrycznych zamontowanych urządzeń, protokołów z pomiarów emisji pyłów
z podaną skutecznością odpylania oraz atestów na zastosowane materiały i DTR na urządzenia;
Zabudowa układu mechanicznego czyszczenia części ciśnieniowej kotła za pomocą
elektromechanicznych obijaków:
Dostawa i montaż obijaków (kotła, ekonomizera, cyklofiltra).
Dostawa i montaż szafy zasilająco – sterującej wraz z instalacją elektryczną zasilającą
i sterującą pracą elektromagnetycznych obijaków typ OP lub podobnych.
Montaż izolacji termicznej rurociągów i komór w obrębie kotła.
Instalacje elektryczne i AKPiA.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I AKPIA.

1. W zakresie prac elektrycznych i AKPiA Wykonawca wykona:
 Projekt elektryczny i AKPiA, który musi uzgodnić z Inwestorem i UDT,
 Rozdzielnię elektryczną silnoprądową dla potrzeb zasilania napędów kotła,
 Rozdzielnię AKPiA kotła, podgrzewacza oraz układu odpylania uzgodnić z Zamawiającym
i firmą SCAMER,
 Montaż urządzeń pomiarowych i wykonawczych,
 Montaż instalacji oświetleniowej kotła w technologii LED,
 Trasy kablowe,
 Rozruch kotła,
 Odbiór kotła przez UDT,
 Szkolenie załogi w zakresie obsługi.
2. Wymagania szczegółowe:
2.1. Przetwornice częstotliwości.
a) W modernizowanym kotle wymaga się zainstalowania przetwornic częstotliwości dla
następujących napędów:
 Wentylatory ciągu,
 Wentylator powietrza pierwotnego,
 Wentylator powietrza wtórnego,
 Wentylatory instalacji odpylania
 Napęd rusztu.
 Należy zastosować przetwornice firmy HITACHI z uwagi na typizację tych urządzeń
w Ciepłowni. Należy zastosować układy obejść dla napędów z przetwornicami.
 Wymaga się, aby przetwornica wyposażona była w dławik wejściowy ( wewnętrzny lub
zewnętrzny) oraz zapewniała eliminację zakłóceń RFI. Powyższe przetwornice częstotliwości
należy wyposażyć w zewnętrzne wyświetlacze, które należy umieścić na elewacji szafy nie
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zmieniając stopnia ochrony szafy ( minimum IP55) oraz moduły komunikacyjne. Panel musi
być obsługiwany w języku polskim, musi umożliwiać przegląd archiwów: zdarzeń i awarii oraz
prezentować w postaci trendów parametry pracy przetwornicy (Hz, prąd itp.). Panel musi
zapewniać jednoczesny, bez konieczności przewijania ekranu, odczyt następujących
parametrów:
b) częstotliwość pracy przetwornicy,
c) aktualny prąd przetwornicy,
d) aktualną moc wyjściową przetwornicy,
e) zadany stopień wysterowania przetwornicy (w procentach ),
f) stan wejścia zadającego obroty ( wyświetlany zależnie od wyboru trybu sterowania na szafie:
0..10V nastawa z potencjometru lub sygnał 4..20mA ze sterownika ),
g) tryb pracy: rozruch, praca przy wartości zadanej, tryb lokalny/zdalny, stan awaryjny
i ostrzeżenia,
2.2. Mierniki dozorowe zainstalowane na szafie kotła Zintegrować z istniejącą szafą SK-3 i uzgodnić
z Zamawiającym i firmą SCAMER.
2.3. Urządzenia pomiarowe na kotle.
a) Kocioł należy wyposażyć w następujące czujniki:
 Temperatury: za kotłem, przed kotłem, za ekonomizerem, przed ekonomizerem, w komorze
spalania, spalin przed ekonomizerem, spalin za ekonomizerem sklepienia,
 Ciśnienia: przed kotłem, za kotłem, przed ekonomizerem, podciśnienia w komorze spalania,
powietrza pierwotnego, powietrza wtórnego,
 Pomiary ciśnienia we wszystkich strefach podmuchowych kotła z wykorzystaniem
przetworników elektrycznych, bez automatycznego sterowania rozdziałem powietrza
w strefach,
 Cyrkonowy analizator tlenu typu CAT-4 firmy TTM z uwagi na typizację tych urządzeń
w Ciepłowni MPEC,
 Ultradźwiękowy licznik energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł firmy KAMSTRUP
(wykorzystać zdemontowany posiadający legalizację),
 Termostat temperatury maksymalnej (typu STB),
 Presostat ciśnienia minimalnego (typu STB),
 Kryza pomiarowa wraz z przetwornikiem oraz presostatem różnicowym –zabezpieczenie
przepływu minimalnego za pomocą przetwornika różnicy ciśnień firmy APLISENS,
 Pomiar wysokości warstwy węgla wraz z wykonaniem automatycznego sterowania
wysokością warstwy.
Sygnały z wszystkich czujników powinny być wykonane w standardzie 4..20mA.Czujniki należy
montować tak, aby był możliwy ich demontaż bez konieczności zatrzymywania układu
hydraulicznego: pomiary ciśnień montować za pomocą rurek syfonowych a czujniki temperatur za
pomocą studzienek. Pomiary podciśnienia i przepływu muszą mieć cyfrową kompensację pomiaru
oraz możliwość programowania. Urządzenia obiektowe (do pomiarów, sygnalizacji
i sterowania) powinny być nie gorsze od dotychczas stosowanych przez Ciepłownie MPEC (Aplisens,
Limatherm, Wika, Schneider, Siemens).
2.4. Szafy sterownicze
 zintegrować z istniejącą szafami kotła K3 i uzgodnić z zamawiającym
2.5. Sterownik swobodnie programowany.
35

 Wykorzystać istniejący sterownik kotła K3 – GE Fanuc RX3i, rozbudować o dodatkowe
moduły w zależności od potrzeb i uzgodnić z zamawiającym.
2.6. Oprogramowanie sterownika.
 Dostosować istniejące oprogramowanie sterownika do bieżących potrzeb i uzgodnić
z zamawiającym.
2.7. Korytka kablowe.
 Stosować korytka kablowe o grubości ścianek minimum 0,7mm,
 Bezwzględnie stosować kształtki, zwężki i trójniki przy wszystkich zmianach kierunku
i szerokości korytek, według wybranego systemu.
2.8. Kable i przewody elektryczne.
 Stosować ekranowane kable dla przetwornic częstotliwości,
 Stosować ekranowane kable dla pomiarów analogowych.
 Dostosować do istniejących potrzeb w uzgodnieniu z zamawiającym.
2.9. Stacja operatorska oraz wizualizacja pracy kotła:
 Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 Profesional 64bit PL
 Procesor: Intel Core i7 9700 3,0 GHz BOX lub rownowazny
 Płyta główna: Asus, Gigabyte S.1151 lub inna o podobnych parametrach
 Pamięć RAM: DDR4 2X8GB 2400MHz
 Karta graficzna: GTX1050 4GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E)lub inna o podobnych parametrach
 Dysk twardy: 2 x 1 TB SATA II
 Napęd optyczny: DVD+/-RW
 Zasilacze ATX: ATX -650W
 Myszki i Klawiatury: Logitech RX300 Premium Optical Mouse lub rownowazny
 Obudowa: CoolerMaster CM 690 Black lub podobna
 Monitory: dwa monitory LCD 24” ,rozdzielczość 1920 x 1080
 Drukarka: atramentowa A4.Należy zainstalować licencjonowane oprogramowanie
systemowe oraz użytkowe związanym z wykonaną aplikacją do wizualizacji.
 Wymienić oprogramowanie systemu nadrzędnego w porozumieniu z zamawiającym.
 System wizualizacji powinien zapewnić:
 Wizualizację pracy modernizowanego kotła –odczyt i rejestrację wszystkich mierzonych
parametrów na kotle,
 Rejestrację wszystkich zdarzeń i alarmów,
 Raportowanie oraz archiwizację danych,
 Sterowanie lokalne, ręczne i automatyczne kotłem oraz wszystkimi pozostałymi
urządzeniami podlegającymi sterowaniu,
 Automatyczne wykrywanie awarii urządzeń pomiarowych (wykrywanie zwarć i braku sygnału
pomiarowego),
 Automatyczne wykrywanie uszkodzeń w układach zasilania urządzeń wykonawczych.
 Sygnalizacja świetlna pulsacyjna i akustyczna przekroczenia stanów alarmowych kotła
z możliwością ręcznego wyłączenia sygnalizacji akustycznej. Obraz synoptyczny kotła
z wszystkimi wielkościami pomiarowymi, sygnalizacyjnymi powinien być zrealizowany na
ekranie ciekłokrystalicznym na szafie sterowniczej i monitora komputerowego. Należy
zrealizować opcje pracy „ręcznej” i automatycznej z możliwością sterowania z pomieszczenia
operatorskiego. Wybór okna zrealizować poprzez stale widoczny pasek menu. Należy
zapewnić możliwość wprowadzenia dostępu poprzez hasło. W osobnym oknie dialogowym
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umieścić parametry z wartościami zadanymi. Użytkownik powinien mieć możliwość odczytu
wartości zadanej i aktualnej oraz możliwość dokonywania nastaw regulatorów. Należy
przewidzieć możliwość zobrazowania procesu poprzez podgląd danych na wykresie trendu.
Oprogramowanie sterownika jak również baz danych musi być dostarczone w wersji
umożliwiającej późniejszą modyfikację lub rozbudowę systemu przez użytkownika.
Wyposażenie szaf sterujących winno posiadać elementy niezbędne do wykonania
w przyszłości pełnej automatyzacji kotłowni. Należy zrealizować podgląd pracy kotłowni za
pomocą portalu Internetowego z ograniczonym dostępem osób w danej chwili.
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a)






b)

X.

WARUNKI TECHNICZNE JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KOCIOŁ WR-25 PO MODERNIZACJI:
Moc nominalna 29 MW
Moc maksymalna trwała 32 MW
Ciśnienie obliczeniowe 2,0 MPa
Minimalna temperatura wody zasilającej 55C
Maksymalna temperatura wody na wylocie z kotła 150C
Temperatura spalin za kotłem > 140C
Opory przepływu przez kocioł 0,2 MPa
Sprawność gwarantowana 85,0 % dla obciążeń 50%, 75% i 100%
Dla instalacji odpylania:
Dopuszczalne Max zanieczyszczenia spalin, nie gorsze niż:
pył < 20 mg/Nm,
tlenki azotu < 400,
dwutlenek siarki < 400,
standardy emisyjne dla LCP dla S02 dla instalacji nowych 400,
standardy emisyjne dla LCP dla N0x dla instalacji nowych 300,
standardy emisyjne dla LCP dla pyłu dla instalacji nowych 20.
Podane wielkości odnoszą się do zawartości 6% tlenu w spalinach Parametry te mają zostać
potwierdzone badaniami energetycznymi
KOMPLETACJA DOSTAW.

1. Kompletacja dostaw urządzeń powinna być realizowana w oparciu o dokumentację projektową
oraz wg opracowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego.
2. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe, mieć poświadczenie o dopuszczeniu do
stosowania oraz posiadać znak CE oraz dokumenty pozwalające stwierdzić datę produkcji, nie
wcześniej niż rok przed zabudowaniem.
XI.
1.
a)
b)
c)
d)

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OBSŁUGI.
Zakres szkolenia:
eksploatacja kotła,
przeglądy i remonty bieżące,
optymalizacja pracy kotła przy zmiennym obciążeniu,
przygotowanie kotła do przeglądów w zakresie UDT,
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e) sterowanie automatyką kotła,
f) zasady gwarancji,
g) prowadzenie eksploatacji kotła w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych AKPiA i urządzeń
napędowych,
h) sposób zgłoszenia awarii i usterek.
i) eksploatacja instalacji odpylania,
j) przeglądy i remonty bieżące,
k) optymalizacja pracy instalacji odpylania przy zmiennym obciążeniu,
l) przygotowanie instalacji odpylania do przeglądów,
m) sterowanie automatyką instalacji odpylania,
n) zasady gwarancji,
o) prowadzenie instalacji odpylania w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych AKPiA i urządzeń
napędowych,
p) sposób zgłoszenia awarii i usterek.
2. Szkolenie obejmuje obsługę i nadzór kotłowni.
3. Miejsce szkolenia: Przemyśl, Ciepłownia Zasanie ul. E. Plater 8
4. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis informacyjny (możliwość całodobowej
konsultacji telefonicznej).
XII.

WYMAGANA DOKUMENTACJA.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
XIII.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2

Wykonawca opracuje szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji (w 3 egz. oraz w formie
elektronicznej):
Instrukcję obsługi i eksploatacji kotła w oparciu o zastosowany system automatyzacji
i sterowania ze szczególnym uwzględnieniem stanów awaryjnych.
Instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji odpylania w oparciu o zastosowany system
automatyzacji i sterowania ze szczególnym uwzględnieniem stanów awaryjnych.
Dokumentację powykonawczą dla całości wykonanych robót.
Aplikacje automatyki i sterowania kotła.
Aplikacje automatyki i sterowania instalacji odpylania.
WARUNKI ODBIORÓW.
Warunkiem dopuszczenia kotła do prób jest:
wykonanie robót montażowych zgodnie z dokumentacją potwierdzone protokołem,
wykonanie alkalicznego wygotowania kotła wraz z suszeniem sklepienia
odbiór w zakresie BHP i ppoż.,
przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej,
szkolenie obsługi,
rozliczenie z zagospodarowania odpadów,
wymagane odbiory przez UDT,
przekazanie kopii aplikacji sterownika oraz systemu wizualizacji.
Wykonanie rozruchu na zimno i gorąco wszystkich instalacji w obrębie kotła, 72 godzinną próbę
ruchową na gorąco wykona mieszana Komisja Rozruchowa powołana przez Wykonawcę
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i Zamawiającego. Koszty rozruchu kotła leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni
węgiel oraz obsługę.
3 Warunkiem odbioru końcowego – ostatecznego jest osiągnięcie gwarantowanych w umowie
parametrów pracy kotła:
a) Max. trwałą wydajność kotła,
b) Dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego zgodnie
z wymogami.
c) Sprawność energetyczną kotła, potwierdzoną wykonanymi przez niezależną firmę pomiarami
energetycznymi kotła w zakresie trzech obciążeń - ok. 50%, 75% i 100%. Pomiary winny być
wykonane zgodnie z normą PN-EN 12952-15, a ich celem będzie wyznaczenie sprawności
brutto oraz poszczególnych strat cieplnych, wykreślenie charakterystyki energetycznej oraz
opracowanie wniosków odnośnie pracy zmodernizowanego kotła. Pomiary energetyczne
zostaną wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy przez niezależną firmę zaakceptowaną przez
Zamawiającego.
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ZAŁĄCZNIK NR 9
............................... , dnia .....................................
…………………………….…………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o.
ul. Płowiecka 8
37-700 Przemyśl
OŚWIADCZENIE
Wykonawcy w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację kotła typu WR-25 nr 3 w Ciepłowni Zasanie
przy ul. Emilii Plater 8 w Przemyślu
oświadczam, że
wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych,
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu2.

..........................................................................
podpisy i pieczątki imienne Wykonawcy

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1.
2
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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ZAŁĄCZNIK NR 10

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …………………….. w Przemyślu pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
ul. Płowiecka 8 ; 37-700 Przemyśl zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
KRS pod nr 0000127415,
nr identyfikacji podatkowej NIP 795-020-07-28,
nr statystyczny REGON 650024129
reprezentowanym przez:
1. Kazimierz Stec – Prezesa Zarządu
2. Maciej Patoczka – Wiceprezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zarejestrowanym w ……………………………………………..
pod nr KRS …………………………
Nr identyfikacji podatkowej NIP ………………………………………….
Nr statystyczny REGON ………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………..
2. ……………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienie publicznego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania MODERNIZACJI
UKŁADU ODPYLANIA ORAZ REMONTU CZĘSCI CIŚNIENIOWEJ I RUSZTU
KOTŁA TYPU WR-25 nr 3 W CIEPŁOWNI ZASANIE PRZY UL. E.PLATER 8
W PRZEMYŚLU która to będzie się składać z trzech zasadniczych części:
1 . Wymianie pokładów rusztowych
2. Wymianie części ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych
3. Zabudowie dwustopniowej instalacji odpylania kotła WR-25 nr 3
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w zakresie:
• demontażu istniejącego kotła WR-25 nr 3
• doboru, dostawy, montażu nowego pokładu rusztu
• doboru, dostawy, montażu nowej części ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych
• rozruchu nowego kotła
• demontażu istniejącej instalacji odpylania
• doboru, dostawy, montażu i rozruchu nowej instalacji odpylania
• wykonania pomiarów elektrycznych zainstalowanych urządzeń
• wykonania pomiarów kotła
• wykonania pomiarów emisji pyłów zamontowanej instalacji
2. Nowa instalacja musi zapewnić:
- emisje pyłów o stężeniu poniżej 20 mg/Nm3 w warunkach umownych i przy zawartości 6%
tlenu dla całego zakresu obciążenia kotła.
- Moc nominalna kotła 29 MW
- Moc maksymalna trwała kotła 32 MW
3. Cały zakres robót musi być wykonany zgodnie opisem przedmiotu zamówienia będącym
ZAŁĄCZNIKIEM NR 8 do SIWZ jak również z zaakceptowaną przez Zamawiającego
charakterystyką zaproponowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie rozwiązań i sposobu
wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że następujące roboty, będą wykonywane przez podwykonawców:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
pozostałe roboty będą wykonywane przez Wykonawcę.
5. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 2.
Terminy realizacji umowy
Termin rozpoczęcia prac strony ustalają na dzień ........................................................
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1
w nieprzekraczalnym terminie:
Termin wykonania zamówienia – do dnia ……………………. .
Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się podpisanie odbioru końcowego
przez Zamawiajacego.
2. Strony ustalają możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia „siły
wyższej”.
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§ 3.
Wartość umowy
1. Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe całkowite w wysokości:
Netto …………………………. zł. słownie: ……………………………………… zł.
Plus podatek VAT 23%. ………… zł. słownie: …………………………………..zł
Brutto ……………zł. słownie: …………………………………………………… zł.
2. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury VAT.
3. Podstawa do wystawienia faktury VAT będzie podpisany pozytywny komisyjny protokół odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia poprzedzony protokółami z rozruchu zamontowanych
urządzeń odpylających.
4. Na czas wykonania pomiarów emisji pyłów przez Wykonawcę zostanie wstrzymana kwota
w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto. Kwota ta zostanie zwrócona
w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu wyników badań potwierdzających
spełnienie parametrów określonych w § 1.
5. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnionym
wcześniej harmonogramem robót wykonanym w oparciu o Załącznik Nr 3 do SIWZ –
Szczegółowa wycena, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Zamawiającego i stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.
5.1 poszczególne części wykonania zamówienia muszą być zakończone i tworzyć element
możliwy do odbioru - pozytywny częściowy odbiór w formie protokołu częściowego
w zakresie demontażu i montażu kotła WR-25 i nowej kompletnej instalacji odpylania kotła
WR-25 z uwzględnieniem wstrzymania na wykonanie pomiarów emisji pyłów -kwoty
w wysokości 20% wartości umownej brutto która zostanie zwrócona w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu wyników badań potwierdzających spełnienie parametrów
określonych w § 1.
5.2 wystawienie faktury końcowej rozliczenia będzie możliwe po zakończeniu wszystkich robót
objętych przedmiotem zamówienia, dokonaniu rozruchu zamontowanych urządzeń
i pozytywnym odbiorze końcowym – podpisaniem protokołu końcowego.
6. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców
o których mowa w §1 ust. 4, że ich należności zostały w całości zapłacone. W przypadku braku
wykazania oświadczeń j.w. Zamawiający może dokonać zapłaty bezpośrednio podwykonawcom
– pomniejszając wynagrodzenie Wykonawcy.
§ 4.
Obowiązki stron
1.Zamawiający zobowiązany jest do odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zobowiązany jest do:
2.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
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2.2. zabezpieczenia terenu montażu urządzeń z zachowaniem najwyższej staranności;
2.3. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
2.4. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich
zniszczeniem;
2.5. dbania o należyty porządek na terenie robót.
§ 5.
Przedstawiciele stron
1.Przedstawicielem Zamawiającego na terenie prowadzonych robót jest:
……………………………………………………………………………………
2.Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzonych robót jest
……………………………………………………………………………………
§ 6.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela (zgodnie z ofertą) gwarancji jakości na:
1)
część ciśnieniową kotła - …………….,
2)
ruszt - …………….,
3)
inst. elektryczną i AKPiA oraz system nadrzędny sterowania – …………….,
4)
roboty budowlane - …………….,
5)
pozostałe prace i urządzenia - …………….,
6)
instalacje odpylania (IOS) – …………….,
oraz rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po końcowym protokolarnym
odbiorze przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancyjnym utrzyma emisję pyłów o stężeniu
wymaganym przez Zamawiającego tj. poniżej 20 mg/Nm3 w warunkach umownych i przy
zawartości 6% tlenu dla całego zakresu obciążenia kotła.
4. Wykonawca - gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadkach
uzasadnionych strony mogą ustalić termin dłuższy.
5. W przypadku awarii uniemożliwiającej pracę instalacji lub stanowiących zagrożenie dla życia
zdrowia lub mienia Wykonawca w ciągu 24 godzin od zawiadomienia usunie wady i przywróci
jej prawidłowe działanie.
6. Zakres gwarancji obejmuje pełen zakres przedmiotu umowy.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Termin odpowiedzialności z tytułu
rękojmi biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i jest równy okresowi
gwarancji.
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8. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność zrealizowanego
przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
9. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego Zamawiający ma
prawo zlecić usunięcie wad na koszt Wykonawcy.
10. Z tytułu gwarancji Zamawiający zatrzyma z ostatniej faktury kwotę 25 000,00 zł, która ostanie
zwrócona do 14 dni po okresie gwarancyjnym po podpisaniu stosownego protokołu.
W przypadku nie usunięcia wady w terminie wynikającym z niniejszej umowy w okresie
gwarancyjnym Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy pokrywając
koszty z zatrzymanej kwoty.
§ 7.
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1.1 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za nie wykonanie lub
niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy skutkujące rozwiązaniem lub odstąpieniem od
umowy z winy Wykonawcy;
1.2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.
1.3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – ponad termin
wyznaczony na ich usunięcie.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli przewyższa ona
wysokość kar umownych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej
szkody.
§ 8.
Odsetki za zwłokę
W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawcy
przysługują odsetki za opóźnienie.
§ 9.
Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy określony w § 1 Umowy.
2. Zamawiającemu, w przypadku zgłoszenia do odbioru wadliwie wykonanego przedmiotu umowy
przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego.
3. Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru, w okresie nie dłuższym niż 7 dni roboczych
od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. Aby termin wskazany
w § 2 pkt. 1 był zachowany Wykonawca winien zgłosić przedmiot umowy do Odbioru na 7 dni
wcześniej.
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4. Odbiorom podlegać będą wszystkie roboty zanikowe. Wykonawca zobowiązany jest do
informowania o robotach zanikowych.
5. Z czynności odbioru sporządzane będą protokoły odbioru wykonanych robót. Zamawiający
odmówi podpisania protokołu odbioru w przypadku stwierdzenia wad. Do odbioru przystąpi
ponownie po usunięciu wad przez Wykonawcę, naliczając kary umowne.

§ 10.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy,
w szczególności, gdy:
- Wykonawca dopuści podwykonawcę nie zgłoszonego w niniejszej umowie do realizacji robót
budowlanych i innych wynikających z niniejszej umowy.
- Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty, na co
najmniej 7 dni.
- Wykonywane roboty przez Wykonawcę będą niezgodne z uzgodnionym z Zamawiającym
szczegółowym zakresem robót zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej.
- Wykonawca w sposób rażący narusza przepisy BHP i p.poż podczas wykonywania robót.
- Wykonawca nie realizuje zakresu robót zgodnie z umową.
- Zostanie złożony wniosek o rozwiązanie firmy Wykonawcy lub likwidację Wykonawcy.
- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie
przedmiotu umowy – ponad 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 traktowane jest jako spowodowane
z winy Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót
w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia robót a następnie opuszczenia terenu montażu
urządzeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót
wg stanu na dzień odstąpienia, sporządzonej w obecności Zamawiającego potwierdzonej przez
Zamawiającego, która będzie podstawą rozliczenia stron umowy.
5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji jak w ust. 4 koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem
od umowy ponosi Wykonawca.
§ 11.
Zmiany w umowie
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
46

§ 12
Dane osobowe i poufność
1. W związku z realizacją Umowy Zamawiający i Wykonawca mogą gromadzić, wykorzystywać,
przesyłać, przechowywać informacje dostarczane przez Zamawiającego/Wykonawcę, które
można powiązać z konkretnymi osobami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa.
2. Zakres i cel powierzonych danych osobowych Zamawiającego i Wykonawcy może obejmować
dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, ochrony i zabezpieczenia terenu,
ochrony zdrowia i wypełnienia przepisów BHP oraz do realizacji innych celów wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
3. Zamawiający i Wykonawca zapewniają, że zachowają bezterminowo w tajemnicy wszelkie
informacje uzyskane w związku z wykonaniem Umowy. Informacje poufne nie będą ujawniane
przez żadną ze stron osobom trzecim, z wyłączeniem osób, który ujawnienie danych poufnych
będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy oraz z wyłączeniem przypadków, gdy
ujawnienie danych poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa.
4. Za informacje poufne strony uważają wszelkie informacje przekazane drugiej stronie w związku
i podczas wykonywania Umowy w szczególności: dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, dane
osobowe lub know how którejkolwiek ze Stron.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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