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CZĘŚĆ I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
1. Podstawa prawna – postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 
z późniejszymi zmianami – w dalszej części SIWZ zwanej ustawą Pzp.), oraz zgodnie z wszelkimi 
aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy, jak również zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Nazwa i adres Zamawiającego – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk 

Polska  
tel. (+58) 326 01 00, 
fax (+58) 322 15 76, 
www.zut.com.pl 
zut@zut.com.pl 
godziny urzędowania:  
w dni robocze - od 7.30 do 15.30 

 

3. Tryb udzielania zamówienia – Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opracowania pn. „Wykonanie oceny wpływu 

przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz 
uzyskanie warunków przyłączenia dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)", 
zwane dalej „opracowaniem". 

4.2 Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr  213/2008 z 28 listopada 
2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Główny przedmiot 

71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

Dodatkowe przedmioty 

71.31.13.00-4 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych 

71.31.80.00-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 

71.32.12.00-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

 

5. Wykonawca – Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną 
albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się w szczególności 
przedsiębiorców związanych umową spółki cywilnej lub przedsiębiorców, którzy są lub będą związani 
umową konsorcjum. 

Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli w SIWZ nie określono 
inaczej). 
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Wykonawcy wspólnie starający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i przy 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem będzie mógł zostać jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja 
prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana do realizacji 
niniejszego zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp). 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim 

7. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., do wysokości 25% wartości zamówienia. 

9. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Termin związania ofertą 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Przedłużenie okresu związania z 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. 

11. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie 210 dni od dnia podpisania umowy. 

12. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

12.1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, obejmujących wykonanie 

niniejszego zamówienia publicznego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;  
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o 
spełnieniu warunku;  

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

12.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jak 
również dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia jeżeli:  
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1) Dysponuje lub będzie dysponował personelem posiadającym niezbędne kwalifikacje do wykonania 

przedmiotu zamówienia - wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SIWZ.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił udział minimum Projektanta w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
Wykształcenie:     techniczne – wyższe lub średnie,  
Kwalifikacje zawodowe:  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub 
odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na stanowisku Projektanta; 
udział w projektowaniu (w charakterze projektanta 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych) sieci ciepłowniczej o 
minimalnej długości 2 km, lub przyłączenia do sieci źródła 
bądź odbiorców o mocy min. 5 MW. 

 
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). 
Dopuszcza się uprawnienia równoważne dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w 
życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 
 
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w 
innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 
63,  poz. 394 ze zm.). 
 
Wszystkie osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia winny posiadać biegłą znajomość 
języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy 
Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe 
tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni 
tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres 
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym 
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wymieniona powyżej osoba nie 
wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, które to winny być 
traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. 

2) Posiada doświadczenie w wykonywaniu usług stanowiących przedmiot zamówienia i wykaże się, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej usługi polegającej na 
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sporządzeniu co najmniej 1 projektu budowlanego przyłączenia do sieci ciepłowniczej źródła lub 
odbiorcy/ów albo koncepcji przyłączenia źródła lub odbiorców do sieci ciepłowniczej zakończonej 
uzyskaniem warunków przyłączenia o wartości usługi nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. 
Wykonawca winien potwierdzić należyte wykonanie wykazanych usług/usługi.  
Wraz z ofertą należy złożyć wykaz głównych usług potwierdzających spełnienie warunku, 
polegających na ich wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z dowodami 
potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (np. referencje) - wzór wykazu stanowi zał. nr 5 
do SIWZ. 

 
3) Potwierdzenie spełnienia warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia sporządzonego wg 

wzoru zał. nr 2 oraz 3 do SIWZ. 
 

4) Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
oraz spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

12.3. Opis sposobu spełnienia warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

1. Warunek określony w pkt 12.1.1 winien być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Warunek określony w pkt 12.1.2 winien być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Warunek określony w pkt 12.1.3 winien być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Warunek określony w pkt 12.1.4 winien być spełniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia w sposób następujący: 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. l pkt. 1-3 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do 

SIWZ) - warunek winien być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez 
pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu 
pełnomocnictwa. 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) - 
warunek winien być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika 
podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu 
pełnomocnictwa. 

 
Ocena spełniania warunków określonych w pkt 12 dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Ocena spełnienia powyższych warunków 
odbędzie się metodą spełnia/nie spełnia. 
W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski 
złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona 
przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank 
Polski i obowiązującym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania. 

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców należy przedstawić zgodnie z pkt 13 niniejszej 
SIWZ. 

13. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
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6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, zgodne ze wzorami stanowiącymi 
załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

8. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług opisanych w pkt 12.2 ppkt 2 SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  - wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

Przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie, czyli dokument prywatny, 
wystawiony przez odbiorcę świadczenia, na rzecz którego Wykonawca zrealizował zamówienie, 
potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy. Poświadczeniem będą zarówno dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty 
wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty. 

Wykonawcy w miejsce dowodów, o których mowa powyżej, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
2013, poz. 231) mogą przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, tj. 
dokumenty dotychczas wykorzystywane przez Wykonawców.  

Wykonawca w miejsce poświadczenia może złożyć własne oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Jeśli Wykonawca 
składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania 
poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 
których mowa powyżej. 

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz oświadczeniem, że osoby które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, opisane w pkt. 12.2 
ppkt 1 SIWZ – zawarte we wzorze wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.  

10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50, poz. 331, z późn.zm), lub 
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informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 
5 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

11. Wypełniony druk oferty sporządzony wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ. 
12. Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca 

występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do 
tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo 
należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 

13. Dowód wniesienia wadium. 
 

Dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, z wyjątkiem: 
- oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (ppkt 7), 
- listy podmiotów (ppkt 10), 
- dokumentu pełnomocnictwa (ppkt 12), 
które to należy złożyć w formie oryginałów, natomiast dokument pełnomocnictwa musi być złożony w 
formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie. 

 
14. Dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium RP: 
 
1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób 
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa: 

- W punkcie 13 SIWZ (z wyłączeniem informacji z KRK w zakresie określonym w art., 24 ust. 1 pkt 4-8, 
10 i 11 Pzp) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 
b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

- W punkcie 13 SIWZ, gdzie mowa o informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 
10 i 11 Pzp – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w ww. zakresie, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 
z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 
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15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia. 
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp oraz załączają do oferty 
pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego 
przez Wykonawców do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 

3. Warunki uczestnictwa w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie 
składających ofertę wg opisu w pkt 12 SIWZ. 

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć 
dokumenty, o których mowa w pkt 13 ppkt 1-6 oraz listę, o której mowa w pkt 13 ppkt 10 SIWZ. 

5. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika. 

6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 

Zamawiający wyznaczy jednakowy termin dla każdego z Wykonawców na uzupełnienie dokumentów, o 
których mowa w punkcie powyżej. 

Niezłożenie przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożenie dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierających błędy albo niezłożenie 
przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego, pełnomocnictwa, spowoduje odpowiednio 
wykluczenie go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 lub art. 24b  ust. 3 ustawy Pzp. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do 
uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie. 

 

16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu protestacyjnym 
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie i/lub faksem i/lub drogą elektroniczną. 

2. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod 
rygorem nieważności formy pisemnej: 

− złożenia Oferty; 

− zmiany Oferty; 

− powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 
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− uzupełnienia pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy. 

3. W przypadku przekazywania korespondencji drogą faksową i/lub elektroniczną każda ze stron, na 
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

4. W przypadku korespondencji przesyłanej pisemnie (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) 
domniemywa się, że dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jest 
dzień, w którym upływa termin odbioru przesyłki złożonej w placówce oddawczej (po bezskutecznej 
próbie doręczenia na wskazany adres) określony w zawiadomieniu (awizo) lub zawiadomieniu 
powtórnym (jeżeli przepisy operatora pocztowego przewidują powtórne zawiadomienie). 

5. W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną domniemywa się, że dzień 
przesłania korespondencji faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, jest dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z 
treścią korespondencji, pod warunkiem przesłania do godziny 16.00, w przypadku przesłania po tej 
godzinie przyjmuje się dzień następny. 

6. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny 
postępowania:26/PN/2014) należy kierować: 

Pisemnie na adres: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

Drogą elektroniczną na adres:  
zut@zut.com.pl 
UWAGA!  Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez 

programy: Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader. 

Faksem na nr:  
+48 (prefix) 58 322 15 76 

7. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami oraz do składania wyjaśnień na piśmie 
są: 

w sprawach merytorycznych: Sławomir Kiszkurno, tel.: 58 326 01 07; od poniedziałku do czwartku 
w godz. od 08:30 do 15:30, Henryk Kąpiński, tel.: 58 326 01 07; od poniedziałku do piątku w godz. 
od 08:30 do 15:30, 

w sprawach formalno-proceduralnych: Lidia Krzyczyńska, tel.: 58 326 01 00; od poniedziałku do 
piątku w godz. od 08:00 do 14:00. 

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów niniejszej SIWZ. 
9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje 

zapytania zgodnie z pkt 16 ppkt 1-6. 
10. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, 

z zachowaniem drogi porozumiewania się określonej w pkt. 1–6, 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 do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 10 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10. 

12. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją 
także na tej stronie. 
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14. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

15. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

16. Zmiany w SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
 

17. Wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wnoszone 

w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy zostanie zaksięgowane na 
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w jednej z  następujących form: 
a) pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego nr: 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366, 

prowadzonego przez Bank Pekao S.A. w Warszawie, w tytule przelewu powołując się na 
nr referencyjny postępowania; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku  
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz winien 
być wystawiony na: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, Polska. 

5. Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym.  

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja 
i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co 
najmniej: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, oraz: 
a) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia 

nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu 
b) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 

poręczeniem, 
c) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 
d) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, 

7. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub poręczenia w zakresie wniesienia wadium 
tylko w przypadku, gdy do skuteczności zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna 
forma oryginału. Jeżeli Wykonawca będzie żądał zwrotu oryginału dowodu wniesienia wadium, do 
oferty należy załączyć  kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał 
należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego 
zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku 
niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy - w powyższym przypadku w 
spisie treści oferty należy wyszczególnić zarówno oryginał jak i kserokopię dowodu wniesienia 
wadium. 

9. Wadium dla wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być 
wniesione przez jednego z nich. 
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10. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą, 
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania tej umowy, 
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie 

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

12. Z zastrzeżeniem ust. 13 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b) który został wykluczony z postępowania, 
c) którego oferta została odrzucona. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium 
na podstawie ust. 12 b) oraz c) jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania 
unieważniono czynność wykluczenia lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa  w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
 

18. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta winna być sporządzona czytelnie w formie pisemnej, napisana w języku polskim a jej format 
powinien być nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Każdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski powinien być 
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2. Oferta winna być ostemplowana i podpisana na każdej stronie przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy (zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia 
pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego 
można odczytać, zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a 
jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być 
uzupełniony napisem np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko 
podpisującego. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych 
jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4. Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia oferty. 
5. Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny być czytelne oraz podpisane, w taki sam sposób jak 

oferta, przez Wykonawcę. 
6. Oferty niezamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 
7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.  
8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z 
niniejszym SIWZ. 
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9. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U 
nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297, §1: „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo 
innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o 
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5”.  

10. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
11. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron wchodzących w skład oferty. 
12. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, badanie i ocena ofert 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisem „Przetarg nr 26/PN/2014 - „Wykonanie oceny 

wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz 
uzyskanie warunków przyłączenia  dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)" (na 
potrzeby realizacji projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 
POIS.02.01.00-00-005/12)" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. 
Jabłoniowej 55 w sekretariacie. W przypadku chęci złożenia oferty w nieoznakowanej kopercie (bez 
podania nazwy Wykonawcy), należy umieścić ofertę w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. 
Opisując wewnętrzną kopertę podać nazwę Wykonawcy oraz temat przetargu. Na zewnętrznej 
kopercie umieścić tylko temat przetargu, w którym uczestniczy Wykonawca. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2014 r. o godz. 11:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego,  

ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk. 
4. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 
7. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda następujące informacje dotyczące złożonych 

ofert: stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, informacje dotyczące ceny. 

8. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im 
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 19 ppkt 5 i 7  niniejszej specyfikacji. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, w której występują omyłki, jeżeli: 
a) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a Zamawiający nie może w ofercie poprawić omyłek 

zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
b) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu oferty nie 

zgodził się na poprawienie omyłki lub omyłek (innych niż pisarskie i rachunkowe) 
polegających na niezgodności oferty z SIWZ. 

11. Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, wyklucza Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy Pzp. 

12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
13. Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, odrzuca ofertę, na podstawie art. 89 ustawy Pzp w 

szczególności jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
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c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp), 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, unieważnia postępowanie, w przypadku zaistnienia 
okoliczności przewidzianych art. 93 ustawy Pzp, w szczególności gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
15. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dot. elementów mających wpływ na wysokość ceny. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) Złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert; 
b) Złożenie przez Wykonawcę oferty w innym niż określonym w SIWZ miejscu; 
c) Złożenie przez Wykonawcę oferty nieopisanej w sposób określony w SIWZ – uniemożliwiający 

identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 
17. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

20. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca ma obowiązek podać cenę brutto oferty za realizację całości zamówienia, wyrażoną 
w PLN. 

2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi 
uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie 
zobowiązania Wykonawcy z tytułu należytej oraz zgodnej  z obowiązującymi przepisami realizacji 
całości przedmiotu zamówienia. 

3. Cena, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach [Dz.U. z 2002r. Nr 97, poz. 
1050 z późn. zm.], tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów 
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

4. W ofercie należy podać całkowitą cenę brutto obejmującą należny podatek VAT (zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 77 poz. 1054 z późn. zm.). 
Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług, należy do Wykonawcy. 

5. Ustalona w wyniku przetargu będzie stanowić ryczałtowe, całkowite i zupełne wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 
zobowiązywany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowanego i/lub ceł terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, i który na Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, 
Zamawiający na etapie porównania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i 
usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) mówiącym o cenie 
w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 97 poz. 1050 z 
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późn.zm.). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

7. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszego 
SIWZ. 

8. Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w formie 
pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

11. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie złotych 
polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 
21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

− zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania;   

− nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena”. 

− Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena” – 100%. 

− Porównywaną ceną będzie cena brutto.  
3. Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C). 
 
W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =
Ci

Cmin
  • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakią otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) 
maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa 
Cena"; 

 

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za 
realizację zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp. 
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10. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., niezależnie od innych 
skutków przewidzianych prawem 

 
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając 
nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na 
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, poinformuje Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali 
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, w obu przypadkach podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kserokopię uprawnień, o których 
mowa w pkt 12.2 ust. 1 SIWZ (I część), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę do tego 
upoważnioną. 

5. Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie krótszym 
niż 5  dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 
1 ustawy Pzp. 

7. Informacja na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca wszelkich zobowiązań, jakie związane są z 
wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarta jest we Wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

8. W przypadku Wykonawcy działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę 
Zgromadzenia Wspólników zezwalającą na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, 
jeżeli  cena brutto oferty przekracza dwukrotność kapitału zakładowego. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne (np. konsorcjum) Wykonawcy, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będą zobowiązani do przedstawienia umowy 
regulującej ich współpracę. 

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

 
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w terminie 5 

dni od uzyskania informacji o wyborze oferty, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy. 
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao SA      64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.  

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego (jeżeli rachunek jest oprocentowany), na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.  

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia 
nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 
poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 
e) ważności w 100% gwarancji i/lub poręczenia w terminie co najmniej 30 dni po przyjęciu przez 

Zamawiającego Raportu Końcowego, 
f) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
g) zakazu jakichkolwiek zmian i/lub uzupełnień i/lub modyfikacji Umowy i dokumentów 

stanowiących umowę, 
h) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
i) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 
12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.  
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2. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, na podstawie 
art. 180 ust. 2 pkt 2-4  Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.  
6. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.  
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
8. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w 

Dziale VI ustawy Pzp. 
 
25. Pozostałe informacje dotyczące postępowania 
 
1. Niniejsza SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.zut.com.pl 
2. Wykonawca, w związku z art. 8 ust 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, powinien w ofercie 

wskazać, które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, że nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie może stanowić 
kosztorys ofertowy w zamówieniach realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Dokumenty zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty, złożone w oddzielnej kopercie. 

3. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami 
wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 
Z 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie 
stanowią Inaczej. 

4. Niniejsza specyfikacja zawiera 40 stron w tym załączniki stanowiące następujące wzory: 
4.1     CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

− Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 

− Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

− Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

− Załącznik nr 4 – Wzór Wykazu personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

− Załącznik nr 5 – Wzór Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług 
1.2 CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY  

 Załącznik nr 1 - Wzór protokołu odbioru sprawozdania częściowego/sprawozdania końcowego 
 Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

1.3 CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
5. Z chwilą podpisania umowy postępowanie uważa się za zakończone. 
 
 

  
 ZATWIERDZAM 

 

DATA      …………………… ………………………………….. 
   (Podpis kierownika jednostki) 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty     Nr ref. 26/PN/2014  
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 

ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia   
dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)  

(na potrzeby realizacji projektu 
„System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 

POIS.02.01.00-00-005/12) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  

 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 
1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag i zastrzeżeń, 

2) Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
wyjaśnieniami do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;  

3) Cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację całości] niniejszego zamówienia wynosi 
....................................... PLN (słownie: ................................................. ....................PLN) w tym 
cena netto wynosi …………..……. PLN (słownie:…………………………………), podatek VAT w 
wysokości ................... PLN (słownie:…………………………………….); 

4) Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia; 

5) Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 
wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

6) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

7) Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony jako załącznik do SIWZ; 

8) Nie będę (będziemy) rościć zwrotu kosztu przygotowania i dostarczenia oferty. 

9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 
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10) Ewentualne płatności oraz wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na konto: 
…………………………………………………; 

11) Składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia],  

12) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 
niniejszego zamówienia; 

13) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

 
14) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:  

 
UWAGA: Wypełnić w przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia 

Gdy nie dotyczy – wówczas wpisać: „NIE DOTYCZY” 

15) otrzymałem(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty 

5. Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)  
 

 
    

2)  
 

 
    

Lp. Nazwa części zamówienia 

a) 
 

b) 
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          Nr ref. 26/PN/2014 
 

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.   
 
Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia   

dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) 
„System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 

POIS.02.01.00-00-005/12) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami): 

 
1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
2. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
3. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia; 
4. Dysponuję(emy) potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia; 
5. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

3. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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          Nr ref. 26/PN/2014 

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
 
Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia   

dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) 
„System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 

POIS.02.01.00-00-005/12) 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę pn. Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki 
funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia  dla Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), oświadczam(y), że nie występują wobec mnie(nas) 
podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), że spełniam(y) warunki udziału w 
postępowaniu. 

 

3. PODPIS(Y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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         Nr ref. 26/PN/2014 

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia  

 
 
Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia   

dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) 
„System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 

POIS.02.01.00-00-005/12 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

 
 
  

 
 
 

 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Na potrzebę realizacji zamówienia zapewnię/my udział minimum Projektanta w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
Projektant posiada: 

- wykształcenie techniczne – (wyższe/średnie)* oraz kwalifikacje zawodowe: (uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich 
kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach)*. 
- co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku Projektanta i brał udział w projektowaniu (w 
charakterze projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) sieci ciepłowniczej o minimalnej długości 2 
km, lub przyłączenia do sieci źródła bądź odbiorców o mocy min. 5 MW. 

 

Zamówienie niniejsze będzie wykonywane przez następujące osoby 1: 

Lp. Imię i nazwisko 
Spełnia następujące wymagania wynikające 

z p-tu 12.2 (szczegółowy opis, nr 
uprawnień) 

1   

2   

 

                                            
1
 Wykonawca modeluje tabelę w zależności od swego składu. 

* - Niepotrzebne skreślić 
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3. PODPIS(Y): 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty  

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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          Nr ref. 26/PN/2014 

Załącznik nr 5 – Wzór Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług  
 
Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia   

dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)  
(na potrzeby realizacji projektu 

„System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 
POIS.02.01.00-00-005/12) 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
   

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi: 

Lp. 
Nazwa 
usługi 

Wartość 
brutto  
w PLN 
(kursy 

przeliczenia  
walut z dnia 
ogłoszenia) 

Przedmiot 
usługi 

wraz z jej 
krótkim 
opisem 

Data 
wykonania 

Zlecenio
dawca 

(nazwa, 
adres, nr 
telefonu 

do 
kontaktu) 

Nazwa 
wykonaw

cy 
Uwagi 

począte
k 

zakończe
nie 

1.         

2.         

3.         
 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego 
wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi. 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN 
dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę PLN wg średniego kursu (tabela A) Narodowego 
Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

3. PODPIS(Y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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          Nr ref. 26/PN/2014 

Załącznik nr 6 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 

ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia   
dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)  

(na potrzeby realizacji projektu 
„System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 

POIS.02.01.00-00-005/12) 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę pn. Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki 
funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia  dla Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) informujemy, że: 

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)*, 

2. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej*: 

 
1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszą 
informację składa każdy z Wykonawców. 
 
* - niepotrzebne skreślić. 
 
3. PODPISY 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(y
ch) do 

podpisania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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CZĘŚĆ II 
 

WZÓR UMOWY 

 

 

Umowa Nr …………. 

Zawarta dnia …………. r. w Gdańsku, pomiędzy: 

Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  przy  ul. Jabłoniowej 55, 80 - 180 Gdańsk, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000052057, NIP 583-000-20-19, kapitale zakładowym w wysokości  12.034.000,00 
PLN, zarządzie trzyosobowym, reprezentowaną przez: 

Wojciecha Głuszczaka – Prezesa Zarządu – Dyrektora , 
Macieja Jakubka – Członka Zarządu - Z/cy Dyrektora ds. Technicznych  
 
 zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
 
imię i nazwisko……………….zamieszkały…………..ul. ………………, legitymujący się dowodem 
osobistym…………….nr…………seria…………….wydanym przez …………ważnym do dnia…………..,prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą……….na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez……………pod numerem……numer NIP…………., 
REGON……………..,PESEL………………..reprezentowanym przez:……………..(zgodnie z wpisem do ewidencji 
działalności gospodarczej) 
 
lub 
…………………………………………………..z siedzibą w…………………….., przy ul…………….., wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonym  przez………………………………pod numerem KRS………………..,kapitał 
zakładowy…………………..NIP……………….REGON………………………. reprezentowanym przez 
:……………………. (zgodnie z KRS) 

zwanym dalej Wykonawcą, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami), 
została zawarta Umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie – w zakresie i na warunkach określonych 
w Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy z dnia …….. stanowiących 
załączniki do Umowy, pod nazwą: 

Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania 

systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia 

dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) 

(w ramach projektu pn. System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 

POIS.02.01.00-00-005/12) 

[zwane dalej w treści Umowy Przedmiotem Umowy] 
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§ 2 

1. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w części III SIWZ, która wraz z Ofertą Wykonawcy stanowi 
integralną część niniejszej Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje m.in.: 

1) Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu, w terminie 10 od dnia zawarcia Umowy, harmonogramu 
prac (harmonogramu realizacji Umowy). Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. 

2) Skompletowanie i analizę niezbędnych danych, dokonanie niezbędnych obliczeń, opracowań, ocen, 
uzgodnień i ustaleń, których efektem końcowym ma być uzyskanie warunków przyłączenia do m.s.c. dla ZTPO 
i uzgodnienie treści umowy przyłączeniowej. 

3) Przygotowanie sprawozdania częściowego (po wykonaniu Etapu I określonego w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia – część III SIWZ) zawierającego m.in. informacje pozwalające na określenie zaawansowania 
postępu prac przy realizacji zamówienia, a w szczególności wszystkie ustalenia i poczynione uzgodnienia oraz 
potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z treścią umowy 
przyłączeniowej. 

4) Przygotowanie sprawozdania końcowego zawierającego m.in. wszystkie wnioski i uzgodnienia z Etapu I oraz 
potwierdzenie uzyskania warunków przyłączenia. 

TERMINY UMOWNE 

§ 3 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ciągu 10 dni harmonogramu realizacji Umowy. Zamawiający w 
ciągu 7 dni od otrzymania harmonogramu wyrazi akceptację lub przekaże Wykonawcy uwagi, które winny zostać 
niezwłocznie uwzględnione. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia z ciągu 7 dni od zakończenia poszczególnych Etapów 
sprawozdań z postępu prac. Terminy wykonania poszczególnych Etapów prac opisanych szczegółowo w pkt. 3.4 
części III SIWZ ustala się następująco: 
1) Etap I: w terminie 120 dni od dnia podpisania Umowy; 
2) Etap II: w terminie 210 dni od dnia podpisania Umowy. 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY  

§ 4 

1. Wykonawca w czasie trwania Umowy  zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wykonania Umowy w zakresie i terminach zgodnych z niniejszą Umową oraz ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę określoną w Ofercie Wykonawcy z dnia ………. stanowiących 
integralną część Umowy, 

2) przestrzegania przepisów BHP, p.poż. oraz regulaminów obowiązujących w Zakładzie Utylizacyjnym 
prowadzonym przez Zamawiającego, udostępnionych na wniosek Wykonawcy w Dziale Eksploatacji, 

3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa i zapewnienia, aby przedmiot Umowy był 
wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania określone 
stosownymi przepisami, 

4) informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywania prac na każde żądanie Zamawiającego, 
5) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, 
6) udzielania wszelkich wyjaśnień w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, informacje nabyte podczas realizacji Umowy, wykorzystywać wyłącznie do celów 
wykonywanej pracy i zachowania ich w tajemnicy wobec osób trzecich, także po wykonaniu/rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu niniejszej Umowy. 
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3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za 
wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez 
Wykonawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska informacje i dane niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu Umowy, którymi nie dysponuje Zamawiający, a w szczególności informacje i dane z przedsiębiorstwa 
dystrybucyjnego, z podstawowego źródła ciepła w m.s.c – EdF Polska, z Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dane 
odnośnie perspektyw przyłączenia nowych odbiorców ciepła do m.s.c. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z GPEC, mającej na celu uzyskanie warunków 
przyłączenia oraz uzgodnienie treści umowy przyłączeniowej w terminie umownym.  

6. Wykonawca odpowiada za szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie realizacji Umowy, na zasadach 
wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

7. W przypadku gdyby treść oceny wpływu przyłączonego źródła ciepła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego nie była wystarczająca do dokonania jej obiektywnej weryfikacji przez przedsiębiorstwo 
ciepłownicze lub Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić na żądanie Zamawiającego wszelkie 
dokumenty źródłowe zawierające wyliczenia w oparciu, o które dokonano analizy. 

§ 52 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do 
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider jest także 
upoważniony do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na 
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w pkt. 2, będzie: ………………………………………………………. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie 
Umowę. 

5. Przed dniem zawarcia Umowy Zamawiającemu została przedłożona kopia umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcami realizującymi wspólnie przedmiot Umowy. 

6. Zmiana składu Wykonawców, wspólnie realizujących Umowę, jest możliwa jedynie w przypadku: 
1) Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Wykonawcy; 
2) Prawomocnego orzeczenia sądu o likwidacji bądź upadłości przedsiębiorstwa będącego członkiem 

Wykonawcy. 

7. W przypadku zmiany umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie realizującymi Umowę, w sytuacjach 
określonych w pkt. 6, Wykonawca winien powiadomić o tym Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od 
zaistnienia tej okoliczności. 

§ 63 

1. W związku ze wskazaniem przez Wykonawcę, w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną 
zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu Podwykonawcy. Podstawą do 
uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz ze wskazaniem zdolności Podwykonawcy do jej wykonania i projekt 
umowy z Podwykonawcą. 

2. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z umową, wyrazi zgodę na jej zawarcie lub sprzeciw, 
podając powody sprzeciwu wobec powierzenia wykonania części zamówienia temu Podwykonawcy na mocy 
przedstawionej umowy. 

                                            
2 Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie realizują Umowę. 
3 Dotyczy przypadku, gdy Wykonawca wskaże w Formularzu Oferty części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcom. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak 
gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców, zgodnych 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy oraz przedstawiania dowodów uiszczenia wynagrodzenia 
Podwykonawcom, na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyrazi zgodę. 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO 

§ 7 

1. Zamawiający w czasie trwania Umowy zobowiązuje się do: 
1) Współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem Umowy, 
2) Uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę z innymi podmiotami, jeżeli Wykonawca 

uzna to za konieczne, 
3) Przeprowadzania odbioru poszczególnych Etapów przedmiotu Umowy i odbioru końcowego według zasad 

określonych w § 8. 
4) Dokonywania zapłaty za należyte wykonanie Umowy.  
5) Udostępniania Wykonawcy niezbędnych informacji będących w posiadaniu Zamawiającego. 
6) Udostępnienia Wykonawcy – w swojej siedzibie – dokumentów i innych materiałów będących w posiadaniu 

Zamawiającego i niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, o wydanie których wystąpi Wykonawca na 
piśmie, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po otrzymaniu pisma. 

2. W przypadku zmiany deklarowanej ilości ciepła przekazywanego do m.s.c. i zmiany rozwiązań technologicznych 
ZTPO w terminie przekraczającym 90 dni od dnia podpisania Umowy, zasadnym będzie zawarcie z Wykonawcą 
aneksu do Umowy. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 8 

1. Miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. 
Jabłoniowa 55. 

2. Warunkiem dokonania odbioru częściowego przedmiotu umowy jest odbiór przez Zamawiającego wymaganego 
Umową sprawozdania częściowego, potwierdzonego Protokołem odbioru sprawozdania częściowego „bez uwag”.  

3. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania sprawozdania częściowego wraz z Protokołem odbioru sprawozdania 
częściowego dokona odbioru „bez uwag” lub odmówi odbioru wpisując uwagi i wyznaczając termin ich usunięcia. 
W przypadku nie wskazania uwag w terminie uznaje się, że odbiór nastąpił. 

4. Brak sprawozdania częściowego lub stwierdzenie na podstawie tego sprawozdania, że istnieją przesłanki, iż 
przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie, może być podstawą do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Warunkiem dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy jest odbiór przez Zamawiającego wymaganego 
Umową sprawozdania końcowego, potwierdzony Protokołem odbioru sprawozdania końcowego „bez uwag”.  

6. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania sprawozdania końcowego wraz z Protokołem odbioru sprawozdania 
końcowego dokona odbioru „bez uwag” lub odmówi odbioru wpisując uwagi i wyznaczając termin ich usunięcia. 
W przypadku nie wskazania uwag w terminie uznaje się, że odbiór nastąpił. 

7. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad wykazanych z Protokole odbioru sprawozdania 
częściowego/sprawozdania końcowego, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu fakt ich usunięcia i przedstawia 
sprawozdanie częściowe/końcowe wraz z Protokołem odbioru sprawozdania częściowego/sprawozdania 
końcowego. W takim przypadku ma zastosowanie odpowiednio § 8 pkt.3 (w przypadku sprawozdania 
częściowego) lub § 8 pkt. 5 (w przypadku sprawozdania końcowego). 

8. Sprawozdanie częściowe i sprawozdanie końcowe winny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w 
formie papierowej (w 3 egzemplarzach) oraz w formie elektronicznej edytowalnej w formacie plików uzgodnionym 
z Zamawiającym (w 3 egzemplarzach). 

9. Protokoły odbioru sprawozdania częściowego/sprawozdania końcowego winny zostać sporządzone w 2 
egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy). 

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
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a) odstąpić od Umowy lub zażądać ponownego wykonania odbieranego przedmiotu Umowy – gdy wady mają 
charakter istotny, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy – gdy wady nie mają charakteru istotnego – o 10% ceny opisanej w § 10 
ust. 1. 

11. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie przedmiotu Umowy w całości lub w części 
zgodnie z celem Umowy. 

12. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości ze strony przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub 
Zamawiającego, iż dane wykorzystane do przygotowania oceny wpływu przyłączonego źródła ciepła na warunki 
funkcjonowania systemu ciepłowniczego są nierzetelne, Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania na koszt 
Wykonawcy ekspertów, rzeczoznawców lub audytorów w celu wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia spornych kwestii. 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 9 

1. W ramach ceny, o której mowa w § 10, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
wyników prac. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt. 1, następuje bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie pól eksploatacji: 
1) Utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 
2) Publiczna prezentacja (również na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji; 
3) Wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych 

i komputerowych; 
4) Korzystanie z dzieła w całości lub w części oraz jego łączenie z innymi dziełami, opracowywanie poprzez 

dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, publikację 
i rozpowszechnianie w całości lub w części. 

3. W ramach wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z § 10, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 
wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa w tym przepisie. 

4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, zgodnie z § 8 i zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 10, Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki pac zostały utrwalone, niezależnie od nośnika, na 
którym zostały zapisane. 

5. Utrwalone wyniki prac, określone niniejszą Umową, Wykonawca może pozostawić do swojej dyspozycji wyłącznie 
do celów dokumentacyjnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich 
i przekaże Zamawiającemu wyniki prac, określone niniejszą Umową, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób 
trzecich. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za 
ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 
nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póżn. zm.), w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

CENA 

§ 10 

1. Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ………….., za należyte  wykonanie  całego przedmiotu 
Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto: ……… …  
(słownie:………………………………………) zwane dalej „ ceną”  

2. Cena przysługuje za wykonanie całości przedmiotu Umowy w sposób wolny od wad, wykonanego w pełni, w 
ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej. 
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WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 11 

1. Cena opisana w § 10 pkt. 1 będzie wypłacana Wykonawcy przez Zamawiającego etapami:  

1) 50 % ceny wskazanej w § 10 pkt. 1 na podstawie faktury, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 
sprawozdania częściowego z wykonania Etapu I, 

2) pozostałe 50% ceny wskazanej w § 10 pkt. 1 na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru sprawozdania końcowego z wykonania Etapu II i uzyskaniu oświadczeń 
podwykonawców stwierdzających uregulowanie wszelkich należności wynikających z zawartej umowy 
podwykonawczej (jeżeli taka będzie). 

2. Warunkiem dokonania zapłaty faktury końcowej jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury końcowej wraz z protokołem odbioru sprawozdania końcowego „bez uwag”. 

3. Zapłaty następować będą przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionych faktur na rachunek wskazany w treści faktur.  

4. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający uiścił część należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 
Podwykonawców, na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę, w przypadku gdy Wykonawca 
zalega wobec Podwykonawców z płatnościami wynagrodzenia wynikającego z tych umów. 

6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane numery 
identyfikacji podatkowej: 

1) Zamawiającemu: 583-000-20-19 
2) Wykonawcy: …………………. 

 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

§12 

1. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy jako jej przedstawiciel w trakcie wykonania Umowy jest: ……………… – 
tel. ……………., on także reprezentuje go na terenie Zakładu Utylizacyjnego w czasie uzyskiwania danych, 
uzgodnień oraz odbiorów. 

2. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego jako jej przedstawiciel w trakcie wykonania Umowy jest: 
………………. - tel. ……………….. 

3. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust. 1, 2: 

• nie wymaga zmiany Umowy, 

• dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia.  
 

POWIADOMIENIA 

§ 13 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą pocztą, faksem lub 
pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

 
1)  dla Zamawiającego: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
Tel. +48 58 326-01-00 
Fax. +48 58 322-15-76  
e-mail. zut@zut.com.pl 
 
2) dla Wykonawcy: 
…………….. 
Tel. +XX ………….. 
Fax. +XX  ………….. 
e-mail: ……………. 
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2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 

3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów, o których mowa w ust.1, a nie 
wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy i numery podane w ust.1 są skuteczne. 

 
KARY UMOWNE 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 0,2 % ceny, o której mowa w § 10 ust 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy/jego części, 
2) 0,2% ceny, o której mowa w § 10 ust 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

przedmiotu Umowy/jego części, 
3) 10% ceny, o której mowa w § 10 ust 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 

jakie wystąpiły po stronie Wykonawcy. 

2. Zapłata kar umownych, określonych w ust.1, nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar, jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie 
pokrywa poniesionej szkody. 

 
ZMIANY DO UMOWY 

§ 15 

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą one być zgodne  
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi 
zmianami) i są one możliwe w zakresie wynikającym z konieczności uzyskania warunków przyłączenia. 

2. Zmiany mogą być wprowadzone aneksem do Umowy w następujący sposób: 
1) zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przez złożenie pisemnej propozycji 

zmian, obejmującej opis proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na 
realizację Umowy. 

2) po otrzymaniu propozycji zmiany, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni 
zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, 

3) w przypadku upływu terminu podanego w pkt.2) i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, traktuje się 
iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie, także w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, m.in. w następujących przypadkach: 

1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu 
zleconego przedmiotu zamówienia - w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy Umowy odnoszące się do 
przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków 
Wykonawcy oraz warunków gwarancji i rękojmi, 

2) gdy konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
lub konieczne jest zlecenie zamówień dodatkowych bądź uzupełniających, w rozumieniu ustawy Pzp, m.in. w 
wyniku zmiany deklarowanej przepustowości ZTPO – zmiany deklarowanej ilości ciepła, 

3) gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w Umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest 
skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia Umowy, wywołujących potrzebę zmian 
Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie 
zapisy Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa, 

4) kiedy konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez 
Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy - w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy Umowy odnoszące się do wynagrodzenia i 
rozliczenia Wykonawcy, 

5) jeśli wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 
czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem Umowy - w takim przypadku zmianie mogą ulec 
zapisy Umowy dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem Umowy. 
 

Wskazanie powyższych okoliczności zmian Umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia 
tych zmian. 
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ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 16 

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, zawartym pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej.  

2. Zamawiający uprawniony jest do  jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub – 
według jego uznania – za wypowiedzeniem, którego okres wynosi 1 miesiąc, w przypadku nienależytego 
wykonywania jej postanowień przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku niezgodności przedstawionych 
przez niego dokumentów ze stanem faktycznym, opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części, 
opóźnienia w przekazywaniu raportów (tzw. ważne przyczyny).  

3. Umowa może być rozwiązana, jeżeli Zamawiający z ważnych przyczyn społecznych odstąpi od realizacji ZTPO. 
Wówczas powołana zostanie wspólna komisja z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, która 
dokona inwentaryzacji zaawansowania prac i określi faktyczny procentowy stopień wykonania celem dokonania 
odbioru częściowego i rozliczenia wykonanego zakresu prac. 

4. Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.  

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

§ 17 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji określonych w ust. 2 
powyżej , Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się wszelkich 
roszczeń. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

1. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, 
według następującego pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr …………….wraz z wyjaśnieniami do SIWZ udzielonymi 
przez Zamawiającego podczas procedury przetargowej, 

3) Oferta Wykonawcy z dnia …. 

2. Językiem Umowy będzie język polski. Cała oficjalna korespondencja i dokumenty przygotowane będą w języku 
polskim. 

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa 
zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego Umową będzie rozpatrywał Sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
                          WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJACY 

 
 
 
 

………………...……………..                                                                  ………………….………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …….. 

Wzór protokołu odbioru sprawozdania częściowego/sprawozdania końcowego 

 

 

Protokół odbioru sprawozdania częściowego / sprawozdania końcowego * 

 
 

Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia  

dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) 
 

Umowa nr …………… z dnia ………….. 
 

 
 
 

Wykonawca przedkłada: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
wraz z załącznikami: 

 
Lp.     

     

     
     

 
 
Przedstawiciel Wykonawcy: 
 
……………………………………………….. 
Imię i nazwisko/data/podpis 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Odbiór bez uwag / odmowa odbioru* 
 
 
Uwagi odbierającego: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Przedstawiciel Zamawiającego 
 
……………………………………………….. 
Imię i nazwisko/data/podpis 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……..      ………./miejscowość/, dn………./data/ 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

 
 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 

 
 

Dotyczy: Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia dla Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów (ZTPO) 

 

 

 
 

W związku z realizacją umowy nr……………../nr umowy podwykonawczej/ z dnia ……………  /data umowy podwykonawczej/ oświadczam, 
iż Wykonawca – firma ……… /nazwa Wykonawcy/ dokonał na rzecz firmy …………………… /nazwa Podwykonawcy/ zapłaty 
należnego wynagrodzenia/zalega z wypłatą na rzecz firmy ………….. /nazwa podwykonawcy/ należnego wynagrodzenia *. 

 
 

Aktualny stan rozliczeń Umowy nr ………… z dnia……………: 
(na dzień złożenia oświadczenia) 

 
Łączna wartość zafakturowanych i zapłaconych należności: ………………………. zł 

 
Wartość zafakturowanych i niewymagalnych należności: ………………………. zł 

(data wymagalności:…….) 
 

Wartość wymagalnych i niezapłaconych należności:   ………………………. zł 
(data wymagalności: ………) 

 
Kwota wynagrodzenia pozostała do zafakturowania:  ………………………. zł 

 
 
 
 

 
 
Przedstawiciel Podwykonawcy: 
 
……………………………………………….. 
Imię i nazwisko/data/podpis 

 
 
 
 
 
 
Przedstawiciel Wykonawcy: 
 
……………………………………………….. 
Imię i nazwisko/data/podpis 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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CZĘŚĆ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Informacje podstawowe 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opracowania pn. „Wykonanie oceny wpływu przyłączanego 

źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków 
przyłączenia dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)", zwanego dalej 
„opracowaniem".  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr  213/2008 z 28 

listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Główny przedmiot 

71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

Dodatkowe przedmioty 

71.31.13.00-4 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych 

71.31.80.00-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 

71.32.12.00-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:  
 
Wykonanie zamówienia polegającego na ocenie wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania 
miejskiego systemu ciepłowniczego oraz uzyskanie warunków przyłączenia dla Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku. 
 
3.2 Nazewnictwo i zastosowane skróty: 
 
ZTPO –  Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów lub inaczej Zakład 

termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów  
GPEC –    Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
EdF Polska –    Spółka Akcyjna – spółka ze 100% kapitałem EdF  
Ec2 –     Elektrociepłownia Gdańska - należąca do EdF Polska 
Decyzja środowiskowa –  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 

dostępna pod adresem internetowym: 
http://zut.com.pl/cezo/index.php/decyzja-o-uwarunkowaniach-srodowisko
wych/163-prawomocna-decyzja-ztpokgdansk03-02-2012.html 

m.s.c –  miejski system ciepłowniczy - miejska sieć ciepłownicza wraz 
z infrastrukturą taką jak, węzły, stacje podnoszenia ciśnienia a także inne 
źródła ciepłej wody współpracujące z siecią ciepłowniczą 
(Elektrociepłownia Gdańska). 

ZZO –   Zakład Zagospodarowania Odpadów 
  
 
3.3 Podstawowe informacje techniczne wynikające ze Studium Wykonalności, niezbędne do określenia 
warunków współpracy z miejską siecią ciepłowniczą: 
 
Celem przedsięwzięcia polegającego na budowie ZTPO jest kompleksowe uporządkowanie systemu 
gospodarki odpadami w województwie pomorskim i dopełnienie istniejących i modernizowanych lokalnych 
systemów zagospodarowania odpadów, poprzez budowę regionalnej instalacji do termicznego 
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przekształcania wydzielonej ze strumienia odpadów frakcji energetycznej. ZTPO będzie elektrociepłownią, 
wytwarzającą ciepło na potrzeby ogrzewania miasta Gdańska, a w okresie letnim ciepłej wody użytkowej.   
 
W ramach zakładu termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów planowana jest instalacja 
składająca się z dwóch linii o łącznej wydajności około 249 600 Mg/rok odpadów. Każda z linii wyposażona 
będzie w palenisko osiowe z dwutorowym rusztem posuwisto-zwrotnym oraz kocioł w układzie 
czterociągowym z czwartym ciągiem poziomym. 
 

Podstawowe parametry instalacji: 

• Przepustowość:    249 600 Mg odpadów/rok 

• Przepustowość 1 linii:    16 Mg/h 

• Liczba linii:      2 

• Czas pracy:     min. 7800 h/rok 

• Nominalna wartość opałowa:   około 14 GJ/Mg 

• Moc cieplna paleniska:    2 x 226,8 GJ/h (2x63MW) 

• Ciśnienie pary świeżej z kotłów:   40 bar 

• Temperatura pary świeżej z kotłów:  400°C 

• Ilość wytwarzanej pary:    2 x 74,34 Mg/h 

• Produkcja energii elektrycznej brutto:   33,8 MW (moc zainstalowana) 

• Zużycie własne energii elektrycznej:  4,2 MW 

• Produkcja energii elektrycznej netto:   29,6 MW (w praktyce ok. 20 MW średnio) 

• Parametry czynnika grzewczego:   zima:  120/70,  
lato:  60-70/50 

 
W ramach planowanej instalacji przewidziano dwa kotły pracujące na jeden zespół turbinowo-prądnicowy, 
składający się z turbiny, przekładni i generatora. Para o temperaturze 400°C  i ciśnieniu 39 bar podawana 
będzie do turbiny w celu wytworzenia energii elektrycznej. Z upustu turbiny para pobierana będzie na 
potrzeby podgrzewania wody dla potrzeb sieci ciepłowniczej oraz do odgazowywania (na potrzeby własne 
Instalacji). Para z wylotu turbiny trafi do LUKO (kondensator chłodzony powietrzem) gdzie nastąpi jej 
schłodzenie. Układ parowo – wodny zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiający bezpośrednie 
skierowanie pary przez stację redukcyjno – schładzającą do kondensatora. Pozwoli to na ciągłe 
dostarczanie ciepłej wody do m.s.c. nawet w przypadku awarii turbiny. 
 
Przykładowy układ parowo – wodny i wyprowadzenie ciepła 
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W układzie normalnej pracy, zapewniającej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła na 
potrzeby własne i do miejskiej sieci ciepłowniczej, ilości ciepła i energii elektrycznej oszacowano w Studium 
Wykonalności następująco: 

• w sezonie grzewczym przy temperaturach zewnętrznych minus 16 st. C łączna średnia moc 
wyprowadzanego ciepła 58 MW, moc wyprodukowanej energii elektrycznej 23 MW (sprzedaż na 
poziomie 18,5 MW).  

• w sezonie grzewczym przy temperaturach od minus 5 st. C do plus 5 st. C – łączna średnia moc 
wyprowadzanego ciepła 65 MW, moc wyprodukowanej energii elektrycznej 22 MW (sprzedaż na 
poziomie 17,5 MW).  

• w sezonie letnim – łączna średnia moc wyprowadzanego ciepła 55 MW, moc wyprodukowanej 
energii elektrycznej 24 MW (sprzedaż na poziomie 19,5 MW).  

 
Ilość wody obiegowej niezbędnej do wyprowadzenia ciepła wg przyjętych wstępnie założeń to około 2000 
m3 na godzinę. Wykonawca określi rzeczywistą, niezbędną ilość pompowanej wody. W zakładzie 
termicznego przekształcania odpadów konieczna będzie budowa czterech pomp obiegowych, 3 pracujące i 
1 rezerwowa, umożliwiających pompowanie wody grzewczej do miasta. 
UWAGA: W miarę prowadzenia dalszych analiz i przygotowywania projektu powyżej przedstawione 
wartości i dane mogą ulegać zmianom. 
 
Aktualne prace nad projektem zmierzają do jednoznacznego zbilansowania rzeczywistej ilości frakcji 
energetycznej odpadów komunalnych, potwierdzonej umowami, która będzie do dyspozycji dla spalarni. 
Przyjmuje się ostrożnie i nie wyklucza, że może być przyjęta wydajność instalacji np. na poziomie 150 000 
ton frakcji energetycznej odpadów komunalnych rocznie, co dałoby proporcjonalnie mniejszą instalację np. 
spalarnię z jedną jednostką kotłową. 
Na obecnym etapie analiz nie przewiduje się pracy ze zmiennym obciążeniem spalarni w okresach, 
dobowym, tygodniowym czy rocznym. 
 
W zależności od decyzji, wynikającej z zakontraktowanej z poszczególnymi zakładami zagospodarowania 
odpadów ilości łącznej paliwa, jaką jest frakcja energetyczna, i skorygowanej średniej wartości opałowej 
frakcji w stanie roboczym, określona zostanie wydajność źródła ciepła przyłączonego do miejskiego 
systemu ciepłowniczego. 
Wstępnie określa się następujące warianty spalarni w zależności od ilości frakcji energetycznej: 

 

Ilość 
spalanej 

frakcji 
energety

cznej  

Ilość 
godzin 
pracy 

spalarni 

Średnie 
godzinow
e zużycie 

paliwa 

Kalory- 
czność 
średnia  

Energia 
w 

paliwie 

Ilość 
pary z 
kotła 

Moc z 
kotła 
(para 

świeża) 

Moc 
elektrycz
na brutto 

Moc 
elektryczn

a netto 

Moc cieplna 
do miasta + 
kondensator 
chłodzony 

powietrzem 

Mg/rok h/rok Mg/h  MJ/kg MW Mg/h MW MW MW MW 

250,000 7 800 32,1 14,0 124,6 127,6 99,7 23,7 20,6 67,3 

225,000 7 800 28,8 14,0 112,2 114,9 89,7 21,3 18,6 60,6 

200,000 7 800 25,6 14,0 99,7 102,1 79,8 19,0 16,6 53,8 

175,000 7 800 22,4 14,0 87,3 89,3 69,8 16,6 14,5 47,1 

150,000 7 800 19,2 14,0 74,8 76,6 59,8 14,2 12,4 40,4 

125,000 7800 16,0 14,0 62,3 64,8 49,9 11,9 10,4 33,7 
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Zgodnie z założeniami przyjętymi w studium wykonalności do sieci ciepłowniczej można przesłać 
maksymalnie ok. 95 MW ciepła. Wyprodukowana energia elektryczna wystarcza w tym wypadku na 
bezpieczne pokrycie własnego zapotrzebowania instalacji na energię elektryczną (ok. 4,5 MW). 
Obecnie przyjmuje się, że ZTPO będzie projektowany do wielkości zapewniającej utylizację frakcji 
energetycznej w ilości rocznej, która będzie zadeklarowana i zakontraktowana na przełomie 2014/15 roku, 
a jednocześnie rozpatruje się opcję rozbudowy (w późniejszym okresie, jeżeli wystąpi taka potrzeba) w 
drugim etapie do wielkości umożliwiającej zutylizowanie 250 000 Mg/rok frakcji energetycznej (co nie jest 
przedmiotem niniejszego zamówienia). 
 
3.4 Zakres zamówienia 
 
W ramach realizacji niniejszego zamówienia należy wykonać analizy wpływu źródła na sieć dla zamówionej 
mocy cieplnej i ilości ciepła w sposób umożliwiający zaprojektowanie i wybudowanie rurociągów łączących 
spalarnię z węzłem przyłączenia w m.s.c. dla następujących wariantów: 
1. Wprowadzenie ciepła w ilości 95 MW; 
2. Wprowadzenie ciepła w ilości 55 MW; 
3. Wariant dla zamówionej mocy (wartość będzie podana przez Zamawiającego w terminie nie 

przekraczającym 90 dni od dnia podpisania umowy). 
 

Ostateczną analizę i wystąpienie do operatora sieci ciepłowniczej wykonać w oparciu o wariant 3, jednak 
należy przedstawić niezbędne analizy i informacje niezbędne do określenia założeń do zmian w m.s.c. w 
przypadku, gdyby w przyszłości nastąpiła rozbudowa ZTPO do wydajności 250 000 Mg/rok. 
 
Jeżeli zmiana deklarowanej ilości ciepła przekazywanego do m.s.c. i zmiana rozwiązań technologicznych 
ZTPO nastąpi po podanym wyżej terminie, to zasadnym będzie zawarcie z Wykonawcą aneksu do Umowy, 
o czym mowa w §7 pkt 2 oraz §15 pkt 3 wzoru umowy stanowiącego część II SIWZ. 
 
Głównym celem zamówienia jest uzyskanie warunków przyłączenia elektrociepłowni zlokalizowanej na 
terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., będącej zakładem termicznego przekształcania frakcji 
energetycznej odpadów komunalnych, spalającej frakcję energetyczną pozyskaną z Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów z terenu województwa pomorskiego. 
 
W związku z powyższym, zadaniem Wykonawcy będzie określenie podstawowych uwarunkowań 
optymalnej współpracy dwóch źródeł (ZTPO i EC2) i ich uzgodnienie między EdF Polska, GPEC i ZTPO. 
Wymienić tu należy przede wszystkim: 

• Uzupełnianie ubytków wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego i w okresie letnim. Doprecyzowanie 
ilości wody uzupełniającej i warunków na jakich byłaby dostarczana. Podkreślić należy, że fakt 
uruchomienia nowego źródła nie zmieni ilości wody uzupełniającej ubytki, a ze względu na to, że 
Elektrociepłownia Gdańska dysponuje odpowiednią wydajnością w stacji demineralizacji, budowa 
dodatkowej instalacji produkującej wodę uzupełniającą z gospodarczego i społecznego punktu widzenia 
byłaby nieracjonalna. 

• Przeanalizowanie możliwości częściowego dostosowania zmiennej wydajności spalarni poprzez 
okresowe gromadzenie odpadów (paliwa). 

• Określenie planowanych przerw remontowych w spalarni w taki sposób i w takich terminach, aby 
najbardziej efektywnie wykorzystać możliwości pracy Elektrociepłowni Gdańskiej, eksploatowanej przez 
EdF Polska. 

• Określenie scenariuszy współpracy dwóch źródeł na wypadek nieprzewidzianej awarii ZTPO. 

• Ramowe określenie warunków koordynacji przyszłej współpracy źródeł na poziomie programowania i 
poziomie operacyjnym. 

• Wyspecyfikowanie i przeanalizowanie propozycji EdF Polska, dotyczących podziału ilości ciepła 
produkowanego w skojarzeniu w sezonach letnich między pracujące źródła a w konsekwencji 
zoptymalizowanie, czyli ograniczenie łącznej ilości strat ciepła oddawanego do atmosfery (w wyniku tzw. 
pracy kondensacyjnej) przez obydwa źródła łącznie. 
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Przedmiotem zamówienia jest ocena wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego, z uwzględnieniem technicznych możliwości przesyłania siecią ciepłowniczą zamówionej 
mocy cieplnej i ilości ciepła, bez pogorszenia niezawodności i zakresu dostarczania ciepła odbiorcom 
eksploatującym instalacje odbiorcze, przyłączone do sieci, określenie założeń do zaprojektowania układów 
pomiarowo-rozliczeniowych oraz uzyskanie warunków przyłączenia. Wynika to z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych. 
 
Zakład dysponuje przygotowaną dokumentacją techniczno–prawną, wykonaną przez Mariana 
Wojtkowskiego. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostępne opracowanie wstępne: „Dokumentacja 

techniczno – prawna do opracowania wpływu elektrociepłowni będącej zakładem termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku – Szadółkach na 

istniejący system ciepłowniczy GPEC Gdańsk”. 
 
Konieczne będzie wykonanie następującego minimalnego zakresu prac: 
3.4.1 Przygotowanie harmonogramu prac – uzgodnienie z Zamawiającym (10 dni od dnia zawarcia umowy) 
3.4.2 Realizacja zamówienia obejmuje: 

Etap I 
a) Skompletowanie niezbędnych danych, dotyczących projektowanego źródła ciepła i instalacji 

wewnętrznej do granicy spalarni, wg założeń projektu, a w szczególności: 

• pozyskanie pomiarów sieciowych za 12 m-cy z Ec2 (charakterystyczne dane); 

• uzyskanie z GPEC rzeczywistych poborów ciepła przez odbiorców w poszczególnych rejonach 
odbioru, w zakresie niezbędnym dla wykonania niniejszego zamówienia; 

b) Skompletowanie niezbędnych danych do obliczeń hydrauliczno-cieplnych miejskiej sieci 
ciepłowniczej; 

c) Analiza podaży i popytu w zakresie zaopatrzenia w ciepło w oparciu o „projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, przygotowanym przez miasto Gdańsk” i ewentualne wskazania możliwości 
innych perspektywicznych podłączeń odbiorców do m.s.c. lub bezpośrednio do ZTPO (np. Pruszcz 
Gdański i nowe inwestycje wzdłuż obwodnicy trójmiejskiej, itp.); 

d) Przygotowanie założeń do projektu układu pomiarowo-rozliczeniowego wyprowadzenia ciepła dla 
układu regulacji temperatury i natężenia przepływu nośnika ciepła oraz do automatycznej kontroli 
parametrów chemicznych wody sieciowej na zasilaniu, powrocie i na wodzie uzupełniającej sieć. 
Przygotowanie miejsc i założeń do doboru armatury odcinającej na zasilaniu i powrocie na sieci 
ciepłowniczej; 

e) Przygotowanie wytycznych do przystosowania jednostek wytwórczych i napędów pomocniczych w 
źródle ciepła do funkcjonowania w warunkach całkowitej utraty zasilania elektrycznego oraz 
przygotowanie planu działań w warunkach utraty zasilania elektrycznego; 

f) Przeanalizowanie wielowariantowo, zarówno dla okresu letniego jak i dla sezonu grzewczego, 
warunków współpracy źródeł elektrociepłowni Ec2 oraz ZTPO z uwzględnieniem m.in. ilości ciepła 
oddawanego do otoczenia w okresie letnim, potrzeb odbiorców parowych zasilanych z Ec2, jak też 
uzupełniania wody w m.s.c.; 

g) Określenie niezbędnego zakresu budowy/przebudowy sieci ciepłowniczych GPEC w celu 
zapewnienia dostaw ciepła do obecnych jak i przyszłych odbiorców ciepła (w tym konieczność 
instalacji dodatkowych układów regulacji ciśnienia na sieci, takich jak przepompownie, dławienia, 
odcięcia); 

h) Przeprowadzenie obliczeń hydraulicznych miejskiego systemu ciepłowniczego w zakresie 
magistralnym; 

i) Dokonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu 
ciepłowniczego, z uwzględnieniem technicznych możliwości przesyłania istniejącą siecią 
zamówionej mocy cieplnej i ilości ciepła, bez pogorszenia niezawodności i zakresu dostarczania 
ciepła odbiorcom eksploatującym instalacje odbiorcze przyłączone do sieci (w tym m.in. 
wyodrębnienie rejonów zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej, szacunek zmian 
parametrów pracy m.s.c., wpływ zmian na bezpieczeństwo dostaw ciepła); 
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j) Dokonanie oceny czy podłączenie nowego źródła wraz z kosztem wykonania wszelkich zmian na 
systemie ciepłowniczym nie będzie powodowało wzrostu opłat za dostarczanie ciepła do 
odbiorców; 

k) Przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym programu współpracy m.s.c. z Ec2; 
l) Na spotkaniach z EdF Polska, i z GPEC ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym zasad 

współpracy z ZTPO, a w szczególności: 

• uzupełnienie wody; 

• założenia i uzgodnienia w kwestii zaprojektowania elementów regulacyjno-odcinających i ich 
oddziaływania na m.s.c. i Ec2; 

m) Podać sposób rozwiązania problemu rezerwowania spalarni w przypadku jej pracy z niepełną mocą 
w okresie letnim i zimowym (przeglądy planowane w lecie, problemy techniczne lub awarie). W 
przypadku rezerwowania spalarni przez Ec2 należy uzgodnić warunki techniczne i czas niezbędny 
do wprowadzenia rezerwowego źródła do ruchu; 

n) W przypadkach niezbędnych, w toku realizacji zamówienia, wspólnie z Zamawiającym dokonywać 
ustaleń z EdF Polska oraz GPEC; 

o) Opracowanie projektu wniosku taryfowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło oraz przeprowadzenie stosownych konsultacji z URE w tym 
zakresie; 

p) Przygotowanie tekstu umowy przyłączeniowej i uzgodnienie z Zamawiającym i GPEC w zakresie 
merytorycznym – do wykorzystania lub skorygowania po uzyskaniu warunków przyłączenia; 

q) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z udziałem 
Zamawiającego. Wniosek o przyłączenie ma być zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemów ciepłowniczych; 

r) Złożenie sprawozdania częściowego, wraz z załącznikami i kompletną dokumentacją, po 
zakończeniu Etapu I. 

 
Rolą Wykonawcy będzie m.in. koordynacja w porozumieniu z Zamawiającym procesu uzyskiwania 
niezbędnych uzgodnień, przygotowanie materiałów merytorycznych niezbędnych dla procesu 
uzyskiwania uzgodnień, udział w spotkaniach oraz przygotowanie, w tym i dla Zamawiającego, 
projektów stosownych zapytań i wyjaśnień. 
 

Etap II 
a)  Uzyskanie warunków przyłączenia; 
b) Złożenie sprawozdania końcowego (zbiorczego). 

 
Powyższe zestawienie określa ramowo minimalny zakres prac do wykonania i uwzględnienia w 
sprawozdaniach. Wykonawca winien uwzględnić przy składaniu oferty, a następnie w harmonogramie 
wszystkie prace niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia i uzgodnienia tekstu umowy 
przyłączeniowej.  
 
Ocena wpływu przyłączonego źródła ciepła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego powinna 
wskazywać źródła użytych w niej danych w sposób pozwalający na weryfikację jej rzetelności. 
 
Efektem końcowym zamówienia winno być uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, warunków przyłączenia do m.s.c. z GPEC Gdańsk oraz przygotowanie i uzgodnienie 
tekstu umowy przyłączeniowej. 
 
Sprawozdanie końcowe winno zawierać m.in. wszystkie wnioski i uzgodnienia z Etapu I oraz potwierdzenie 
uzyskania warunków przyłączenia. 


