
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

NA 

WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI 

ODPYLANIA KOTŁA WĘGLOWEGO WR-25 NR 7 

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE CIEPŁOWNI  

PEC SP. Z O.O. W STARGARDZIE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stargard, kwiecień 2021  



1 | S t r o n a  
 

 

S P E C Y F I K A C J A 
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z  siedzibą  w  Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, ogłasza 
przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotła węglowego WR-25 nr 7 
zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie. 
 

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy  
„Prawo zamówień publicznych” 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji odpylania spalin kotła WR-25  
nr 7 w ciepłowni PEC Sp. z o.o., przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie.  
Kocioł WR-25 o obniżonej nominalnej mocy do 19,9 MW. Dane eksploatacyjne kotła do doboru 
instalacji odpylania zawiera załącznik nr 4. Kocioł opalany miałem węglowym o kaloryczności 
22÷25 MJ/kg, frakcja 0÷30 mm, zawartość siarki Sr=0,6÷0,8%, popiołu <21%. 

II. ZAKRES PRAC 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej dla wszystkich właściwych 
branż nowej instalacji. Opracowanie instrukcji obsługi instalacji, automatyki, sterowania. 

2. Zgłoszenie robót i uzyskanie stosownego zezwolenia na rozpoczęcie robót w imieniu 
Zamawiającego. 

3. Roboty demontażowe starej instalacji w wymaganym zakresie dla potrzeb zmodernizowanej 
instalacji. 

4. Dostawa kompletu urządzeń, materiałów dla całości zadania. 
5. Adaptacja istniejących fundamentów i konstrukcji nośnej dla potrzeb instalacji. 
6. Montaż w oparciu o kompletną dokumentację, całej instalacji, urządzeń i elementów 

towarzyszących. 
7. Uruchomienie, próby ruchowe instalacji, pomiary poziomu emisji pyłu. 

III. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

1. Instalacja odpylania gwarantująca emisję pyłu poniżej 100 mg/m3 dla całego zakresu 
obciążenia kotła, tj. 10÷19,9 MW. Emisja pyłu w spalinach odniesiona do warunków umownych 
przeliczona na zawartość tlenu O2=6%. 

2. Rozwiązanie technologiczno-projektowe instalacji odpylania, umożliwiające jej dalszą 
modernizację w celu obniżenia poziomu emisji pyłu poniżej 30 mg/m3 oraz redukcji SO2.  

3. Oddzielne instalacje dla dwóch ciągów spalinowych kotła. 
4. Rozwiązanie projektowe instalacji, bazujące na baterii nowych cyklonów i sekcji worków 

filtracyjnych. Bateria cyklonów nad sekcją filtrów workowych. 
5. Wymagania dla instalacji:  

 wentylatory posadowione na poziomie terenu - adaptacja istniejących fundamentów, 
 leje zsypowe pyłu wyposażone w czujniki poziomu pyłu i wibratory,  
 automatyczny układ regeneracji czystości sekcji filtrów workowych sprężonym powietrzem. 

Do tego celu należy wykorzystać istniejącą na obiekcie wewnątrzzakładową sieć sprężonego 
powietrza, o wystarczającej wydajności i ciśnieniu roboczym 0,60÷0,65 MPa. Powietrze 
nieoczyszczone i nieosuszone, 
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 odprowadzenie pyłu przenośnikiem ślimakowym do hali odżużlania. Przenośnik 
wyposażony w dolne otwory rewizyjne – pod kanałami zsypowymi pyłu, 

 inżektorowa instalacja wapnowania sekcji worków filtracyjnych, 
 materiał worków filtracyjnych – włókno szklane z membraną PTFE o odporności termicznej 

min. 200 0C. Kosz wsporczy worków filtracyjnych – stal nierdzewna, 
 wentylator wyciągowy i wspomagający produkcji „FAWENT” S.A.  

lub NYBORG-MAWENT S.A. z napędami.  Wymagania dla napędów – w rozdziale wymagania 
branży elektrycznej, 

 przepustnica z napędem ręcznym na kanale spalin za głównym wentylatorem wyciągowym, 
odcinająca przepływ spalin do komina, 

 przepustnica przed wentylatorem wspomagającym otwierająca lub zamykająca przepływ 
gazu w układzie filtrów workowych, z napędem elektrycznym. 

6. Kanały spalin samonośne, niewymagające dodatkowych podparć, wykonane z blachy stalowej 
gr. 5 mm po stronie spalin brudnych i grubości 4 mm po stronie czystych. 

7. Izolacji podlegają: urządzenia filtrujące, kanały, przepustnice oraz wentylatory.  
Izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 100 mm firmy „Rockwool” - maty ProRox 
WM950 oraz płyty ProRox SL950 lub klasy wyższej względem parametru gęstości  
i izolacyjności. 

8. Poszycie izolacji termicznej z blachy aluminiowej grubości 1 mm, kopertowanej. Urządzenia 
filtrujące w formie zabudowy skrzyniowej z poszyciem z blachy aluminiowej trapezowej T18 - 
nawiązanie estetyką do istniejących instalacji. Izolacje wszystkich włazów i drzwiczek 
rewizyjnych wykonać w formie zdejmowanych paneli. 

9. Izolacja przewodów sprężonego powietrza na zewnątrz budynku pianką PE gr. 30 mm. 
10. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Wszystkie elementy instalacji także adaptowane konstrukcje nośne, przed malowaniem 
oczyścić strumieniem ściernym do Sa21/2 (PN-EN ISO 8501-1 : 2008). 
Zestawy malarskie : 
 elementy izolowane termicznie – antykorozyjny podkład odporny termicznie -  „Tikkurila” 

TEMASIL 90, o grubości min. 60 µm.   
 elementy nieizolowane termicznie – antykorozyjny zestaw malarski „Tikkurila” – system 

poliuretanowy TP20, o łącznej grubości warstw min. 120 µm. 
Kolor wierzchniej warstwy systemu malarskiego TP20  : 
 Konstrukcje nośne i wsporcze  RAL 5010 (niebieski) 
 Balustrady i poręcze  RAL 1003 (żółty) 

IV. WYMAGANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

1. Należy zdemontować istniejącą instalację zasilającą i sterowniczą do wyciągów spalin  
wraz z silnikami, przełożyć istniejące lub wykonać nowe instalacje: zasilające, sterownicze  
i automatyki kolidujące z zabudową urządzeń instalacji odpylania.  

2. Zaprojektować i wykonać:  
 instalację zasilania wentylatorów wyciągu spalin strona prawa i lewa z rozdzielni RNN-

0,4kV, 
 instalację sterowania i automatyki dla: wentylatorów wyciągu spalin z szafy automatyki 

kotłowej SAK-7 kotła WR-25 nr 7, instalację zasilania, sterowania i automatyki dla urządzeń 
układu odpylania kotła wraz z szafą zasilająco sterowniczą odpylania kotła strona prawa i 
lewa, 

 instalację sygnalizacji informującej o stanie pracy i wysterowaniu urządzeń kotła do szafy 
zasilająco sterowniczej odpylania oraz instalacje sygnalizacyjne o pracy i awarii układu 
odpylania w kierunku od szafy odpylania do szafy automatyki kotłowej,  

 instalację sygnalizacji  i sterowania wyciągu spalin od przemiennika częstotliwości do szafy 
automatyki kotłowej WR-25 nr 7 (szczegóły rozwiązań, typ zastosowanej aparatury 
pomiarowej, regulacyjnej i odcinającej uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu). 
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3. Przełożyć istniejącą instalację zasilania wentylatorów wyciągu spalin, z korytek kablowych            
w łączniku (między budynkiem WR25 a budynkiem rozdzielni) do ziemnego kanału kablowego. 
Kierunek do przemiennika częstotliwości z istniejącej rozdzielni RNN-0,4kV z zabezpieczenia  
w polu nr 8.  W rozdzielni RNN-0,4kV przepiąć kable zasilające z układu softstartu na zaciski 
rozłącznika bezpiecznikowego. 

4. Zastosować urządzenia napędowe – silniki prod. Siemens (dobrane do mocy wentylatorów)  
w wykonaniu energooszczędnym, klasa energetyczna IE3, dostosowane do pracy  
z przemiennikami częstotliwości. Dla silników wyciągu spalin zastosować przemienniki 
częstotliwości ACS 580 prod. ABB w wykonaniu IP-54, montowanych na konstrukcji 
wolnostojącej za szafą zasilania kotła RMK-7 (szczegóły rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie projektu). Wykonać przepusty w stropie do prowadzenia przewodów zasilających 
oraz sterowniczych.  Przetwornicę częstotliwości o stopniu ochrony   IP-20 dla zasilania silników 
wentylatora wspomagającego zabudować w szafie zasilająco sterowniczej odpylania kotła. 

5. Szafy zasilająco sterowniczą instalacji odpylania kotła strona prawa i lewa wykonać z blachy 
ocynkowanej elektrolitycznie, pomalowanej proszkowo na kolor zgodny z istniejącymi  szafami. 
Stopień ochrony IP55, klasa izolacji I. Miejsce usytuowania szaf – pomiędzy kotłami nr 6 i 7.      
W szafie zamontować układ chłodzenia sterowany za pomocą termostatu oraz oprawę 
oświetleniową. Na szafie zamontować kolumnę świetlną dla sygnalizacji pracy lub awarii układu 
odpylania. 

6. Przewody sterownicze i pomiarowe należy poprowadzić w osobnych korytach (drabinkach 
kablowych) – oddzielnie od przewodów siłowych. 

7. Kable zasilające silniki poprzez przemienniki częstotliwości, przewody pomiarowe  
oraz sterownicze muszą być ekranowane i odporne na UV. 

8. Koryta (drabinki kablowe) ze stali ocynkowanej pod ciągi kablowe prowadzić na typowych 
wspornikach pod sufitem pomieszczeń pompowni i odżużlania oraz na zewnątrz kotłowni. 

9. Kable należy trwale oznakować na obu końcach w sposób umożliwiający ich  jednoznaczną 
identyfikację. 

10. Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne zamontowane przez Wykonawcę winny być nowe - 
rok produkcji najpóźniej 1 rok przed montażem. 

V. WYMAGANIA DLA INSTALACJI AKP I A 

1. Istniejący i eksploatowany przez Zamawiającego system sterowania i automatyki kotła należy 
traktować jako system nadrzędny. Wydajność głównych wentylatorów wyciągu spalin, będzie 
regulowana (jak dotychczas) przez istniejący system sterowania kotłem.  
Układ odpylania ma zostać wyposażony w: 
 automatyczny układ regeneracji worków zapewniający pracę w trybie bezobsługowym, 
 automatyczne odcięcie spalin od sekcji filtrów workowych gdy temperatura spalin osiągnie 

wartości niedopuszczalne, 
 układ sygnalizacji i blokad zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę urządzeń zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
2. Układ sterowania odpylaniem, powinien mieć możliwość i dostępność dla pracowników 

obsługi instalacji: 
 wyłączenia z eksploatacji sekcji filtrów workowych i pracy instalacji odpylania tylko  

z baterią cyklonów, 
 korekty - regulacji wysterowania wentylatora wspomagającego w funkcji wysterowania 

wentylatora wyciągu spalin z panelu operatorskiego. 
3. Instalacja sterowania winna umożliwiać pracę w trybie automatycznym jak i ręcznym. 
4. Na panelu operatorskim szafy zasilająco sterowniczej odpylania kotła zaprojektować synoptyki 

umożliwiające sterowanie i wizualizację pracy instalacji odpylania w oparciu  
o  sterownik SIMATIC S7-1200 z panelem operatorskim firmy SIEMENS. Synoptyki winny 
obejmować wszystkie niezbędne parametry do sterowania i prowadzenia prawidłowej pracy 
instalacji odpylania. Oprogramowanie oraz kody źródłowe oprogramowania sterownika 
przekazać Zamawiającemu po okresie gwarancji instalacji. Ilość parametrów eksponowanych 
na synoptyce zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. 
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5. Zamawiający proponuje wykorzystanie istniejących wzorów obrazów synoptycznych 
stosowanych w istniejących układach odpylania. 

6. Zastosowana aparatura pomiarowa powinna gwarantować wysoką jakość pomiarów, posiadać 
izolację galwaniczną we-wy i wypracowywać sygnały w standardzie 4-20 mA. 

7. Zastosowane w instalacji zawory, zasuwy, przepustnice i klapy sterowane powinny być 
wyposażone w siłowniki zasilane elektrycznie posiadające styki położenia krańcowego, 
pozwalające na odwzorowanie stanu pracy armatury na synoptyce. Odwzorowanie dotyczy 
również  armatury sterowanej ręcznie, a mającej istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy  
i obsługi urządzeń. 

VI. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

1. Dokumentacja wszystkich występujących branż podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.  
Do celów projektowych Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych informacji.  
Fazę projektowania i uzgadniania należy zakończyć do 30 czerwca b.r. 

2. Po stronie Wykonawcy jest zgłoszenie i uzyskanie właściwego pozwolenia umożliwiającego 
rozpoczęcie robót. 

3. Roboty prowadzone będą na terenie zakładu o ruchu ciągłym. Organizacja i sposób 
prowadzenia robót musi gwarantować  eksploatację drugiego kotła WR25, podłączonego  
do tego samego komina. 

4. Wykonawca organizuje i ponosi koszty organizacji placu budowy wraz z jego zabezpieczeniem 
i oznakowaniem zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  

5. Wykonawca złoży oświadczenie, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP i ppoż. obowiązujących na terenie 
zakładu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek 
nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

6. Wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania i powstałe z winy 
Wykonawcy, będą przez niego usunięte na własny koszt przed terminem ukończenia całości 
robót. 

7. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zadania, Wykonawca zutylizuje zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, a kopie kart przekazania odpadów udostępni Zamawiającemu. 

8. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe oraz posiadać znak CE. Deklaracje zgodności 
dla wszystkich urządzeń i materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

9. Dla wszystkich wbudowanych urządzeń, podzespołów i elementów, Wykonawca przekaże 
stosowne dokumentacje DTR Zamawiającemu. 

10. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi nowej instalacji, dla wyznaczonych przez 
Zamawiającego pracowników służb eksploatacyjnych.  

11. Po uruchomieniu instalacji, Zamawiający we współpracy z Wykonawcą  przeprowadzi ruch 
próbny na gorąco, minimum 72 godziny nieprzerwanej pracy kotła i instalacji odpylania. 

12. Pomiary poziomu emisji pyłu zleca Wykonawca na własny koszt. Pomiary zostaną wykonane 
po bezusterkowym ruchu próbnym na gorąco.  

13. Pomiar poziomu emisji pyłów wykonać dla dwóch obciążeń kotła: 10 MW oraz 19,9 MW. 
Pomiary wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA we właściwym zakresie 
oraz w oparciu o obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
4 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 206, poz. 1291). 

14. Z uwagi na warunki pogodowe, należy przewidzieć, że pierwszy ruch próbny na gorąco możliwy 
będzie w październiku, natomiast obciążenie 19,9 MW w listopadzie b.r.  

15. Warunkiem odbioru robót i dopuszczenia instalacji odpylania do eksploatacji jest:  
 wykonanie robót montażowych zgodnie z wcześniej uzgodnionymi dokumentacjami, 

potwierdzonych protokołami odbioru robót łącznie z protokołami elektrycznymi;  
 kompleksowe przygotowanie przez Wykonawcę instalacji odpylania do eksploatacji;  
 likwidacja placu budowy oraz uporządkowanie terenu; 
 odbiór w zakresie BHP i ppoż.;  
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 przekazanie instrukcji obsługi i dokumentacji powykonawczej wszystkich uzgadnianych 
branż; 

 przekazanie dokumentów DTR urządzeń i podzespołów zabudowanych w instalacji; 
 przekazanie dokumentu gwarancyjnego; 
 przekazanie sprawozdania z badań, o których mowa w p. VI. 13, potwierdzających spełnienie 

wymagań określonych w p. III. 1; 
 szkolenie obsługi ;  
 wykonanie utylizacji odpadów.  

VII. WARUNKI  I  WYMOGI  ZAMÓWIENIA 

1. Warunkiem przyjęcia ofert jest spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych niniejszą 
SWZ. 

2. Oferta powinna odnosić się do pełnego zakresu SWZ oraz zawierać wszystkie wymagane 
dokumenty i oświadczenia.  

3. Termin realizacji robót ustala się do dnia 30.11.2021 r. 
4. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie do wykonywania prac 

będących przedmiotem zamówienia. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł 
(piętnaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz gwarancjach 
bankowych,  
5.1. Sposób wnoszenia wadium: 

a) przelewem -  na konto PEC Sp. z o.o. – Bank PEKAO S.A. I / O w Stargardzie   
nr 16124039011111000042187189 
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium. Dokument przelewu 
winien być opisany (wadium, nazwa zadania). 

b) gwarancję - należy załączyć do oferty przetargowej.  Gwarancje winny być 
wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą tj. 45 dni.  
Gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, następuje jego bezwarunkowa 
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
 odmówił podpisania umowy, na warunkach określonych w SWZ, 
 nie zawarł umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
6. Termin związania ofertą ustala się na okres 45 dni od daty otwarcia ofert. 

7. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego robót. 

8. Funkcję kierownika budowy Wykonawcy, pełnić będzie osoba z uprawnieniami budowlanymi 
oraz przynależna do Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca w ciągu siedmiu dni od daty 
otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty, przedstawi Zamawiającemu dane dotyczące 
osoby pełniącej funkcję kierownika budowy wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt, wszelkich niezbędnych ubezpieczeń 
wykonywanych robót. Odpowiedzialność za wypadki i straty niepokryte ubezpieczeniem 
ponosi Wykonawca. Odszkodowania wypłacane z tytułu tych ubezpieczeń Wykonawca 
wykorzysta zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

 



6 | S t r o n a  
 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Ofertowa kwota ogólna wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną, 
która pozostanie bez zmian w trakcie realizacji umowy.  

2. Fakturowanie. Wykonawca może wystawić dwie faktury:  

a) pierwsza, w maksymalnej wysokości do 50% wartości wynagrodzenia umownego netto, 
płatna w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania. Podstawą do wystawienia faktury, będzie 
protokół stanu zaawansowania robót potwierdzony przez Zamawiającego,  

b) druga, wystawiona po zakończeniu całości zadania i podpisaniu przez strony protokołu 
odbioru końcowego robót, płatna w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania, 

c) brak przedpłat. 

IX. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA OFERTY 

1. Opakowanie i oznaczanie ofert 
Oferta winna być umieszczona w 2 kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna 
jak i wewnętrzna winna być oznaczona:  

„PEC Sp. z o.o. – oferta na wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotła WR-25  
nr 7 zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie” 

Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy,  
aby umożliwić odesłanie jej w przypadku złożenia po terminie. 

2. Sporządzanie oferty 

2.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą 
techniką. 

2.2. Wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być wyrażone  
w złotych polskich. 

2.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 

2.4. Każda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana (zaparafowana).  
2.5. Oferta winna być spięta (zszyta) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 
2.6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
2.7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ dokumenty  

i oświadczenia, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze 
strony Wykonawcy. 

2.8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym, 
wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, dokonanego przez 
tłumacza przysięgłego legitymującego się stosownymi dokumentami. 

2.9. Załącznik nr 1 „OFERTA PRZETARGOWA” winien być podpisany przez osoby uprawnione 
do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań  
w imieniu Wykonawcy (zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie działalności 
gospodarczej). 

2.10. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę posiadającą pełnomocnictwo osób 
uprawnionych. W takim przypadku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa. 

2.11. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych  
z opracowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę. 

3. Zawartość oferty 

Oferta winna zawierać: 
3.1. Spis treści z podaniem numerów stron. 
3.2. Dokument „OFERTA PRZETARGOWA” wg załącznika nr 1. 
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3.3. OŚWIADCZENIA zgodnie z załącznikiem nr 2. 
3.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 

podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

3.5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
3.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  

3.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3.8. Informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych i zdolność kredytową 
Wykonawcy łącznie, co najmniej 600.000,00 zł (sześćset tys. złotych 00/100), wystawiona 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3.9. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej - kopię umowy spółki cywilnej.  

3.10. W przypadku spółek z o.o., dowód upoważniający do zaciągania zobowiązań  
w rozumieniu art. 230 KSH.  

3.11. Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

3.12. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, minimum 3 udokumentowanych 
realizacji układów mechanicznego odpylania spalin, o skuteczności poniżej 100mg/Nm3 
w przeliczeniu na 6% O2 potwierdzonych referencjami. Do wymienionych w wykazie 
instalacji, należy dołączyć kserokopię pomiarów potwierdzających skuteczność 
odpylania, wykonanych przez laboratorium posiadające akredytację PCA – należy 
wypełnić załącznik nr 3. Wszystkie realizacje wymienione w zał.3 winny dotyczyć instalacji 
odpylania spalin pochodzących z kotłów węglowych o mocy nominalnej  
powyżej 10 MW. 

3.13. Kosztorys ofertowy. 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty  
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania (na etapie badania oferty) przedstawienia 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
Wykonawca winien ustosunkować się do wszystkich wymagań Zamawiającego 
określonych w punkcie 2 i 3 pod rygorem odrzucenia oferty. 

X. TERMIN, MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT, OTWARCIE OFERT 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie PEC Sp. z o.o.  
w Stargardzie ul. Nasienna 6 do dnia 28.04.2021 r., do godz. 1000. 

2. Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo wycofać swoją ofertę. 
Zwrot wycofanych ofert nastąpi po terminie otwarcia ofert.  

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Stargardzie przy ulicy Nasiennej 6, 

lok. nr 25 w dniu 28.04.2021 r. o godzinie godz. 1030 bez udziału składających oferty. 
5. Po otwarciu ofert Zamawiający na stronie www.pec.stargard.pl poda imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
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6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców 
uzupełnienia ofert, oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

XI. ANALIZA OFERT,  WYBÓR OFERTY 

1. Podczas sprawdzania ofert i ich zgodności z wymaganiami komisja ustala czy: 
1.1. Ofertę złożono w wymaganym terminie, 
1.2. Wpłacono wadium w wymaganym terminie i formie, 
1.3. Oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby 

uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań  
w imieniu przedsiębiorstwa, zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie 
działalności gospodarczej lub prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem), 

1.4. Oferta jest zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Oferta, która nie spełnia powyższych wymagań zostanie odrzucona przez komisję. 

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
cena - 100 % - Przy kryterium „cena” najwyżej oceniana będzie oferta o najniższej cenie. 

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu umowy spełniając wszystkie warunki określone w SWZ.  

2. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi Wykonawców na stronie www.pec.stargard.pl 
wskazując firmę (nazwę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

XIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynie  

na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia do SWZ będą publikowane 
na stronie internetowej www.pec.stargard.pl  

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Jacek Gutowski tel. 91 578 84 38 w godzinach od  800 – 1400. pok. 49,   
e-mail: jgutowski@pec.stargard.pl 

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY  
1. Wymagania dotyczące warunków, terminu realizacji, terminu płatności, gwarancji.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian w trakcie realizacji umowy.   
3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 21 dni od daty  

podpisaniem umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.  
a) 70% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy 30 dni od daty odbioru robót.  
b) 30% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty 

odbioru ostatecznego tj. po upływie gwarancji 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu gwarancji 
ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Gwarancja winna zawierać stwierdzenie,  
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia, 
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  
Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku  
nie wywiązania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych  
na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych  
na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji winna być ona wystawiona na 
okres dłuższy o 30 dni od terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami kodeksu 
Cywilnego, gdy roboty są prowadzone niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar za: 
5.1. niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - 0,5% liczone od wartości 

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,  
5.2. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn obciążających 

Wykonawcę - 10%  wynagrodzenia umownego netto, 
5.3. zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami lub bez kompletu wymaganych 

dokumentów 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), 
5.4. zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczonej  
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

6. Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne netto w przypadku, gdy wady przedmiotu 
umowy powodują utracenie części wartości użytkowej lub technicznej – proporcjonalnie  
do utraconej wartości.  

7. Jeżeli kwota kar nie pokryje poniesionych szkód strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych umową obowiązywać będą właściwe przepisy kodeksu 
Cywilnego. 

9. Integralną częścią umowy będzie niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami oraz oferta 
Wykonawcy. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać 

dopełnione po zakończeniu postepowania w celu zawarcia umowy. 
2. Odpowiedzialność stron za niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie umowy, będzie się 

opierać na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

 

........................................   ……………............................          ………….................................. 
             Sporządził                                                      Sprawdził                                                                        Przewodniczący komisji 

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

               Zatwierdził 

 

 

Załączniki do SWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Dokument „Oferta przetargowa”. 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia. 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych robót.  
4. Załącznik nr 4 – Parametry eksploatacyjne kotła po modernizacji. 
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Załacznik nr 1  

OFERTA PRZETARGOWA 
na  

wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotła WR-25 nr 7  
zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie 

 
 

Zamawiający:  

PEC Sp. z o.o.  
ul. Nasienna 6 
73-110 Stargard  

Wykonawca:  

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

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

    .................................................................................................................................................................................. 
(nazwa, adres, tel.) 

 
 
 
 
OFEROWANA CENA  NETTO …………………………….………....  zł 

(słownie: …………...............................................................................................................................................................................         

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................) 

 

Roboty dodatkowe w przypadku ich wystąpienia, zostaną rozliczone wg średnich cen SEKOCENBUD z 
ostatniego kwartału. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………..........................................................                                                    ..……………………….......................................................................                                           
pieczątka firmowa Wykonawcy                                             (imię i nazwisko) podpisy osób uprawnionych  
                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 
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Załacznik nr 2  

O Ś W I AD C Z E N I A 

1. Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego niniejszą specyfikacją warunków 
zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi niniejszą specyfikacją  
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z placem budowy związanym z wykonaniem modernizacji instalacji 
odpylania kotła WR-25.   

4. Oświadczamy, że: 

4.1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

4.2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac, 
4.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,  

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
4.4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Oświadczamy, że dysponujemy sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.  

6. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani nie krócej niż 45 dni licząc od terminu 
upływu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam 
wynagrodzenia umownego za wykonane roboty.  

8. Oświadczamy, że /nie/* jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP........................................................... 

9. Oświadczamy, że /nie/* wyrażamy zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (w przypadku wybrania oferty i wniesienia wadium w pieniądzu). 

10. Oświadczamy, że wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) odbierzemy w formie przelewu 
bankowego: Bank …………………………………………………………….......................................................................................... 

numer konta: …………………………………………………...............................................................................................................  
Wyklucza się formę gotówkową zwrotu wadium. 

11. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formie gotówki/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej  w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto tj. ........................................................... zł (słownie: ………………………………………………………………. 

...............................................................................................................). 

12. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego lub 
nierzetelnego wykonania umowy. 

 
Oferta składa się z ............................... kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron. 

     (ilość stron) 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 
Data: .................................      ……….……………………................................................................... 
                       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej/upoważnionej) 
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                    Załącznik nr 3 

Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich pięciu lat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Zakres robót z podaniem 
charakterystycznych danych 

obrazujących wielkość zadania 

Lokalizacja robót, zamawiający  
(należy podać nazwę inwestora lub użytkownika) 

Rok realizacji 
Wartość netto 
robót w PLN 

     

     

     

     

     


