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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 dostawę i montaż urządzeń trzech układów awaryjnego zasilania dla: silnika 
pompy stabilizująco-uzupełniającej, silnika pompy przewałowej kotłów WR-25 oraz silnika pompy 
hydroforowej znajdujących się 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 dostawa i montaż urządzeń trzech układów awaryjnego zasilania, których 
podstawowym elementem systemu zasilania jest akumulator: silnika pompy stabilizująco-
uzupełniającej, silnika pompy przewałowej układu bezpieczeństwa kotłów WR-25 oraz pompy 
hydroforowej znajdujących się na terenie Ciepłowni PEC w Stargardzie. 

II. ZAKRES PRAC 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla trzech urządzeń układu awaryjnego 
zasilania (rozwiązania techniczne układów sterowania uzgodnić z Zamawiającym na etapie 
projektu). Opracowanie instrukcji obsługi.  

2. Demontaż i utylizacja istniejących trzech urządzeń układów awaryjnego zasilania wraz  
z akumulatorami. 

3. Dostawa, montaż i uruchomienie trzech urządzeń układu awaryjnego zasilania. 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Pompa stabilizująco-uzupełniająca: 
Urządzenie będzie zasilać pompę Grundfos typ TP 40-530/2 o wydajności 37,8 m3/h i wysokości 
podnoszenia h=40,8 m z silnikiem asynchronicznym Grundfos typ MG1352B2 o parametrach 
Un=400V, 50Hz, In=14,4A, P=7,5kW, cos fi=0,86, 2910 obr./min, IE3. 
 

2. Pompa hydroforowa: 
Urządzenie będzie zasilać pompę Grundfos typ 65WR40-2/32 o wydajności 15-40 m3/h i wysokości 
podnoszenia h=68-32 m z silnikiem asynchronicznym Grundfos typ MG1325B2 o parametrach 
Un=400V, 50Hz, In=14,8A, P=7,5kW, cos fi=0,88, 2920 obr./min. 
 

3. Pompa układu awaryjnego kotłów WR-25: 
Urządzenie będzie zasilać pompę Grundfos typ CLM 150-282-37,0 o wydajności 400 m3/h  
i wysokości podnoszenia 20,0 m z silnikiem asynchronicznym Grundfos typ MMG 225S-4  
o parametrach Un=400V, 50Hz In=70,6A, P=37,0kW, cos fi=0,85, 1480 obr./min. 
 

4. Opis pracy układu awaryjnego zasilania dla pompy stabilizująco-uzupełniającej: 
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Pompy stabilizująco-uzupełniająca służą do utrzymania właściwego ciśnienia obiegu wodnego 
ciepłowni i sieci. W zależności od warunków pracy ciepłowni eksploatowana jest jedna z trzech 
pomp. Jedna z pomp zasilana będzie przez urządzenie awaryjnego zasilania. W przypadku zaniku 
napięcia sieci zasilającej, od sygnału braku napięcia jednocześnie na obu sekcjach rozdzielni (czas 
zwłoki ok. 7s) powinien nastąpić rozruch lub podtrzymanie pracy silnika pompy. Wymagany czas 
pracy pompy z parametrami znamionowymi: do 30 min. Po powrocie napięcia sieci zasilającej 
przynajmniej na jednej sekcji pompa musi pracować z sieci zasilającej. Układ powinien umożliwiać 
przeprowadzenia prób i testów z sieci zasilającej oraz baterii akumulatorów. Urządzenie awaryjnego 
zasilania powinno być wyposażone w falownik, który będzie umożliwiał sterowanie pracą pompy 
lokalnie z elewacji szafy oraz automatyczne za pomocą systemu nadrzędnego. 

5. Opis pracy układu awaryjnego zasilania dla pompy hydroforowej: 

Pompy hydroforowe służą do zasilania w wodę obiekty ciepłowni w tym stację uzdatniania wody 
oraz hydranty zakładowej instalacji przeciwpożarowej. Sterowanie pomp odbywa się za pomocą 
manometrów kontaktowych. W przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej od sygnału braku 
napięcia jednocześnie na obu sekcjach rozdzielni (czas zwłoki ok. 7s), powinien nastąpić rozruch 
lub podtrzymanie pracy silnika pompy. Wymagany czas pracy pompy z parametrami 
znamionowymi: do 30 min. Po powrocie napięcia sieci zasilającej przynajmniej na jednej sekcji 
pompa musi pracować w normalnym układzie sterowania. Układ powinien umożliwiać 
przeprowadzenia prób i testów z sieci zasilającej oraz baterii akumulatorów. 

6. Opis pracy układu awaryjnego zasilania pompy przewałowej kotłów WR25: 
Pompa przewałowa układu bezpieczeństwa kotłów w przypadku braku napięcia sieciowego nie 
pracuje. Pracują wtedy inne układy pompowe zabezpieczające przepływ wody kotłowej. W chwili 
zaniku napięcia sieci zasilającej od sygnału braku napięcia jednocześnie na obu sekcjach rozdzielni 
(czas zwłoki ok. 7s), powinien nastąpić rozruch silnika pompy układu bezpieczeństwa kotłów oraz 
podanie sygnału na otwarcie przepustnicy na tłoczeniu pompy z napędem AUMA. Przepustnica 
będzie zasilania z istniejącego na obiekcie źródła napięcia gwarantowanego. Wymagany czas pracy 
pompy z parametrami znamionowymi: do 30 min. Po powrocie napięcia sieci zasilającej 
przynajmniej na jednej sekcji oraz potwierdzenie pracy istniejących pomp przewałowych, nastąpić 
musi wyłączenie pompy i zamknięcie przepustnicy. Układ powinien umożliwiać przeprowadzenie 
prób i testów z sieci zasilającej oraz baterii akumulatorów. Sterowanie urządzeniem ma się odbywać 
automatycznie lub ręcznie przyciskami na elewacji szafy urządzenia. 

IV. WYMAGANIA URZĄDZEŃ AWARYJNEGO ZASILANIA 

1. Każdy zasilacz będzie zamontowany we własnej szafie. Obudowa szafowa przystosowana  
do posadowienia na posadzce z blachy o grubości 2 mm bez ramy posadowczej. Drzwi przeszklone 
z klamką wyposażoną w zamek na klucz.  

2. Baterie akumulatorów należy umieścić w odrębnej szafie. Obudowa szafowa przystosowana  
do posadowienia na posadzce z blachy o grubości 2 mm bez ramy posadowczej. Szafa powinna 
być wyposażona w układ wentylacji. Drzwi przeszklone z klamką wyposażoną w zamek na klucz. 

3. Zastosować akumulatory przemysłowe żelowe w technologii VRLA o trwałości projektowej 12 lat+. 
4. Stopień ochrony obudowy: IP54 
5. Zasilacze silników będą przystosowane do podwójnego zasilania: prądem przemiennym  

z rozdzielnicy prądu przemiennego oraz prądem stałym z rozdzielnicy prądu stałego z baterią 
akumulatorów. Oba napięcia podawane będą stale na zasilacz, przy czym jako podstawowe 
traktowane jest zasilanie prądem przemiennym. W razie zaniku jednego z napięć praca silnika nie 



3 | S t r o n a  
 

jest przerywana. W razie zaniku obu napięć zasilacz czeka na odbudowanie się napięcia.  
Jeśli nie pojawi się ono po ustalonym czasie silnik zostaje definitywnie zatrzymany. 

6. Zasilacz musi pozostać w pracy po awaryjnym lub planowym wyłączeniu zasilania 3x400V/230V AC 
w rozdzielnicy.  

7. Zasilacze nie będą posiadały baterii wewnętrznych. 
8. Zasilacze będą posiadały układ bezprzerwowego przełączania zasilania.  
9. Zasilacze będą wyposażone w by-pass wewnętrzny REMONTOWY w torze zasilania 3×400/230V AC 

(łącznik przystosowany do załączania i wyłączania obwodu silnika przy zasilaniu bezpośrednio  
z sieci). 

10. Zasilacze będą przystosowane do podłączenia kabli obwodu obejściowego dla zasilania 
3×400/230V AC. 

11. Zasilacze będą wyposażone w by-pass wewnętrzny dla obwodów sterowniczych. 
12. W układzie sterowania źródłem napięcia sterowniczego jest zasilacz. Wyposażony on będzie  

w dodatkowy obwód 1-fazowy 230VAC (zaciski L’, N’ na schematach montażowych) zabezpieczony 
2-biegunowym wyłącznikiem nadmiarowym instalacyjnym.  

13. Obudowa zasilacza zostanie wykonana w sposób zapewniający Zamawiającemu swobodny dostęp 
eksploatacyjny do tego wyłącznika (manewrowanie i wymiana) bez groźby utraty gwarancji. 

14. Zasilacze mają zapewnić ochronę przeciwporażeniową w obwodzie wyjściowym siłowym  
i sterowniczym. 

15. Zabezpieczenia termiczne i zwarciowe silników realizowane będą przez zasilacz FAT.  
Zasilacz wyposażony będzie w: 
 zestaw styków pomocniczych 4z+4r. Styki te informują o stanie napędu, odpowiednio: 

„załączony”, „wyłączony”. Należy uwzględnić możliwość wykorzystania styków w różnych 
obwodach, o różnych wartościach i kształtach napięcia. 

 komplet sygnałów wyjściowych informujących o stanie napędu i zasilacza: 

a) „BGE”, 

b) „awaria zasilacza”, 

c) „awaryjne wyłączenie”, 

d) „przeciążenie” 

 wyjście prądowe 420mA. 
16. Zasilacze powinny spełniać ponadto następujące warunki: 

 po 5 sekundach przerwy w zasilaniu silnika: STOP bezwarunkowy (z możliwością regulacji czasu 
zwłoki), 
 zabezpieczenie obwodów sterowniczych wyłącznikiem nadprądowym typ 1F B6  
(lub równoważny), 
 urządzenie zostanie wyposażone w wewnętrzny zasilacz  obwodów sterowniczych  
o parametrach: 

a) In = min. 16A, 

b) Izwarcia=min.120 A/max.0,4s. Po 0,4s trwania zwarcia: bezwarunkowe wyłączenie 
obwodów sterowniczych, 

c) niezależnie od przełączeń w obwodach pierwotnych zasilacz obwodów sterowniczych 
musi być zasilany bezprzerwowo. 

 zaciski przyłączeniowe obwodów siłowych przystosowane do kabli o s=450mm2, 
 wejście START/STOP: podanie sygnału powoduje pracę napędu; brak sygnału powoduje 
zatrzymanie napędu (działanie identyczne jak pobudzenie i odwzbudzenie cewki stycznika). 
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 sygnał AWARYJNE WYŁĄCZENIE: czas trwania sygnału min. 5s (z możliwością regulacji). 
Warunki powstania sygnału: 

a) obecne są napięcia zasilające, wyłączenie w wyniku awarii w obwodzie pierwotnym 
wyjściowym (zasilanie silnika). Nie uwzględniać przeciążenia. 

b) każde awaryjne wyłączenie w obwodzie sterowniczym wyjściowym (w tym awaria 
zasilacza obwodów sterowniczych wyjściowych). 

c) każde inne wyłączenie silnika, jeśli po podaniu sygnału „start” nie nastąpił sygnał „STOP” 
(np. otwarcie zabezpieczenia obwodów sterowniczych). 

 sygnał PRZECIĄŻENIE: możliwość nastawy w granicach 0,951,2In silnika. 
 sygnał BGE: awaria przetwornicy. 
 sygnał PODTRZYMANIE: zestyk sygnalizujący ciągle pobudzenie wejścia „start”. (działanie 

identyczne jak zestyku stycznika). 
17. Każdy zasilacz będzie wyposażony w: 

 port komunikacyjny RS485, 
 system monitoringu. 

18. Układ musi mieć możliwość wykonania komunikacji do systemu nadrzędnego z zasilaczy.  
Sygnały odczytywane po drodze cyfrowej do systemu nadzoru to: 
 praca napędu,  
 awaria zasilacza,  
 stan zasilania urządzenia z 220V DC,  
 stan zasilania urządzenia z 400V AC. 

V. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych złoży oświadczenie, że zatrudnieni  
przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie BHP, odpowiadające rodzajowi 
wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych 
w zakresie BHP i p.poż. zgodnie z aktualnymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż.  

2. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami BHP, p.poż., normami oraz sztuką budowlaną, Będzie sporządzał przewidziane prawem 
budowlanym plany, informacje i ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

3. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  
oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SWZ. 

4. Wykonawca dostarczy komplet nowych, z bieżącej produkcji (2020/2021) materiałów niezbędnych 
do wykonania zadania. Materiały te powinny posiadać stosowne świadectwa, deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

5. Na wykorzystane do wbudowania materiały i wykonane roboty powinny być dostarczone: 
 atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, 
 deklaracje Zgodności CE dla materiałów zastosowanych do wbudowania,  
 deklaracje Zgodności CE dla wykonanych urządzeń. 

6. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu materiały i urządzenia do czasu ich 
wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów. 

7. Wykonawca organizuje i ponosi koszty: 
 organizacji placu budowy wraz z jego zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego, 
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 wymaganych przepisów prób, sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych, 
 niezbędnych badań, prób i odbiorów. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany na czas wykonywania prac zabezpieczyć teren budowy w sposób 
umożliwiający prowadzenie normalnej eksploatacji przez służby Zamawiającego oraz swobodne 
poruszania się pracowników w pobliżu tego placu. Sposób zabezpieczenia i przygotowania miejsca 
pracy dla zespołu wykonującego prace Wykonawca uzgodni z odpowiednimi służbami wskazanymi 
przez Zamawiającego. 

9. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru 
końcowego robót. Zakończenie robót Wykonawca zgłosi na piśmie. Zamawiający wyznaczy termin 
odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

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

11. 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 zadania. 

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

VI. 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 zadania ustala się do dnia 15.10.2021 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 5 000,00 zł  
(pięć 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. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt wszelkich niezbędnych ubezpieczeń 
wykonywanych robót. Odpowiedzialność za wypadki i straty niepokryte ubezpieczeniem 
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ponosi Wykonawca. Odszkodowania wypłacane z tytułu tych ubezpieczeń Wykonawca 
wykorzysta zgodnie z ich przeznaczeniem. 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

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

2. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu całości zadania i podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru końcowego robót. Faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty  
jej otrzymania. 

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:  

„OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ AWARYJNEGO ZASILANIA DLA 
UKŁADÓW POMPOWYCH TECHNOLOGII 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. 
3.3. OŚWIADCZENIA zgodnie z załącznikiem nr 2. 
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3.4. Wykaz (wybranych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat minimum 3 zadań 
posiadających w swoim zakresie dostawę i montaż urządzeń zasilania awaryjnego 
układów pompowych o wartości zbliżonej do przedmiotowego zamówienia,  
z załączeniem referencji, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością – należy 
wypełnić załącznik nr 3. 

3.5. 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. 

3.6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
3.7. 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,  

3.8. 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. 

3.9. 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. 

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 25.06.2021 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 25.06.2021 r. o godzinie godz. 1030 bez udziału składających oferty. 
5. 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), 



8 | S t r o n a  
 

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 roboczych 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 20 w godzinach od  800 – 1400. pok. 25,   
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. 

4. 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. 
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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: 

Załącznik nr 1 – Dokument „Oferta przetargowa”, 
Załącznik nr 2 – Oświadczenia, 
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zadań.  
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Załacznik nr 1  

OFERTA PRZETARGOWA 
na  

DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ AWARYJNEGO ZASILANIA DLA UKŁADÓW 
POMPOWYCH TECHNOLOGII 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: 

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

3.2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac, 
3.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,  

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
3.4. 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 zadania.  

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 zadań 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 

     

     

     

     

     


