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I. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.

ul. Tysiąclecia 18
06 - 400 Ciechanów
tel. (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60 e-mail: pec@ciechanow.pl

Wpisane do KRS nr 0000134317 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał
zakładowy 10 607 420,00 PLN

NIP 566-000-52-65 REGON 130 116 147

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony .
1. Do udzielenia zamówienia sektorowego (art. 132 ust. 1pkt. 3) nie stosuje się ustawy z dnia

29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 L, poz. 907)
z późniejszymi zmianami.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z "Wewnętrznymi zasadami udzielania zamówienia
sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane" obowiązującymi w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z 0.0., które są zamieszczone na stronie
Zamawiającego www.pecciechanow.pl w zakładce "Przetargi".

III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja układu regulacji pomp PZ wody zasilającej kotły
parowe OR-IO w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień.
Kategoria CPV 50.50.00.00-0

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Modernizacja układu regulacji pomp PZ wody zasilającej kotły parowe OR-lOw Centralnej
Ciepłowni w Ciechanowie.

2. Wprowadzenie

2.1 Stanu istniejący
Na potrzeby trzech kotłów parowych ORlO pracują 4 pompy wody zasilającej zabudowane
w pompowni Centralnej Ciepłowni.
Pompy skonfigurowane są w dwóch układach pompowych:

• układ pompowy z pompami PZl(1S,5 kW) i PZ3 (1lkW),
• układ pompowy z pompami PZ2 (1S,5 kW) i PZ4 (15kW).

Pompy pracują na wspólny kolektor, z którego są zasilane kotły ORlO.
Sterownik S7 300 zabudowany w istniejącej szafie pomiarowo sterowniczej SOI realizuje
program sterowania i monitoringu dwóch układów pompowych doprowadzających wodę do
kotłów. Ciśnienie wody zasilającej w kolektorze jest regulowane w trybie regulacji
dwu stanowej z histerezą od ciśnienia w kolektorze tłocznym.
Jeden układ pompowy stanowią pompy zasilające PZl i PZ3, drugi - pompy PZ2 i PZ4.
W układzie regulacji pracuje jeden, dowolnie wybrany układ pompowy a pozostały stanowi
rezerwę. Wydajność układu pompowego jest regulowana przez załączanie pomp w różnych
konfiguracjach. Pracować może jedna z dwóch pomp (np. PZl lub PZ3 bądź np. PZ2lub PZ4)
lub też obie pompy (PZl i PZ3), (PZ2 i PZ4).
Układ sterowania w/w pomp był zmodernizowany w 2009L na podstawie dokumentacji pt.
"Sterowanie i wizualizacja pomp zasilających kotły parowe" o numerze 09-MB-092H-P.
Obecnie pompy zasilane są z istniejących rozdzielnie żeliwnych.
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3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

3.1. Wykonanie projektu wykonawczego w zakresie branży akpia i zasilania
elektrycznego dla zestawu pomp zasilających kotły parowe na podstawie projektu
wykonawczego Mikro B SA Nr 09-MB-092H-P dla instalacji sterowania
i wizualizacji pomp zasilających kotły parowe oraz inwentaryzacji własnej
sporządzonej przez podmiot składający ofertę. Wymaga się, aby w projektowanym
systemie sterowania pomp układ regulacji dostosowywał wydajność układu
pompowego do obciążenia kotłów w funkcji ciśnienia po stronie tłocznej pompowni
za pomocą regulacji nadążnej. Każdy układ pompowy należy doposażyć w falownik
do regulacji zmienno-prędkościowej pomp. Należy zapewnić, aby wydajność układu
pompowego była regulowana za pomocą regulacji zmiennych obrotów zestawu
pompowego poprzez komputerowy system regulacji PID.

3.2. Realizacja zależności pomiędzy wydajnością pompowni a ciśnieniem w kolektorze
tłocznym będzie prowadzić do zmniejszania strat dławieniowych na zaworach
regulacyjnych natężenia przepływu wody do kotłów (regulacja poziomów wody
w walczakach), szczególnie przy mniejszych obciążeniach. W przypadku
wystąpienia awarii w układzie pracującej pompy (np. pompy PZl), załączona zostaje
automatycznie odpowiednia pompa układu rezerwowego (w tym przypadku pompa
PZ2) itp.

Dostawy:

a) Kompletnej szafy zasilająco-sterowniczej RPZ wyposażonej w układ do
pomiaru ilości energii elektrycznej,

b) Falowników szt. 2. dla pomp podstawowych 18,5 kW oddzielnie dla każdego
zestawu pompowego zgodnie z projektem wykonawczym w zakresie obwodów
pomiarowych i regulacyjnych.

c) Doposażenie szafy SOI w niezbędne urządzenia we/wy sterownika S7 300.

Montaż obiektowy szafy, urządzeń i aparatury wraz z dostawą kabli oraz
materiałów pomocniczych i montażowych.

Dostosowanie oprogramowanie aplikacyjnego sterownika PLC szafy SO 1 dla
modernizowanego układu pompowego w zakresie obwodów pomiarowych
i regulacyjnych procesów technologicznych.

Włączenie systemu automatyki jw. do istniejącego systemu nadrzędnego w oparciu
o oprogramowanie PRO-2000.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7. Uruchomienie systemu sterowania i monitoringu oraz rozruch technologiczny
w zakresie AKPiA obejmujące:

1) Badania i pomiary w trakcie robót - próby po montażu. Przed trwałym podaniem
napięcia zasilającego do prefabrykatów należy wykonać:
• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
• Pomiary rezystancji uziemienia systemu.
• Sprawdzenie szczelności i próby ciśnieniowe połączeń impulsowych.
• Sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów po ich ułożeniu.
• Sprawdzenie komunikacji sterownik PLC - system SCADA.

2) Sprawdzenie wejść/wyjść systemu

• Należy przeprowadzić dla wejść i wyjść binarnych dla obu stanów sygnału,
natomiast dla wejść analogowych przynajmniej dla 3 punktów walidację.
Sprawdzaniu podlegają całe tory sygnałowe od źródła sygnału po wejście
sterownika.

3) Próby funkcjonalne sterowań
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• Powinny być wykonane wspólnie z branżą elektryczną. Obejmują sprawdzenie
całego toru sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdzielnię do silnika.

• Dla falowników należy sprawdzić również działanie regulacji prędkości.
4) Rozruch technologiczny (próby na gorąco)

• W czasie rozruchu technologicznego branża AKPiA współpracuje z rozruchem
technologicznym w celu doprowadzenia pracy zestawów pompowych do
optymalnej pracy. W tym czasie sprawdza się w warunkach roboczych dla
różnych stanów obciążeń działanie pomiarów, sterowań, regulacji
i zabezpieczeń w celu znalezienia i usunięcia ewentualnych usterek w pracy
systemu AKPiA.

5) Optymalizacja (strojenie UAR)
• Strojenie UAR-ów powinno odbywać się w czasie ruchu eksploatacyjnego.

Wymaga się prób przy różnych obciążeniach.
6) Uruchomienie systemu monitoringu zestawów pompowych a w szczególności:

• Wykonanie wizualizacji procesu technologicznego w oparciu o synoptyki w
uzgodnieniu z firmą MikroB S.A.

• Alarmowanie.
• Inicjowanie sterowania i regulacji urządzeń kotłowych poprzez sterownik PLC.
• Obliczenia związane z pracą obiektu.
• Wyświetlanie trendów (zdefiniowanych wcześniej i definiowanych na bieżąco).
• Przygotowanie i wydruk raportów.
• Przygotowanie i transfer danych do zakładowej sieci komputerowej.
• Archiwizowanie danych historycznych z pracy obiektu.

3.8. Opracowanie instrukcji oraz szkolenie nadzoru w zakresie obsługi systemu,
sterowania i monitoringu.

4. Wymagania dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów instalacyjnych

4.1.Szafa zasilająco-sterownicza RPZ

1. Szafa zasilająco-sterownicza RPZ metalowa o stopniu ochrony IP54 będzie
posadowiona w pomieszczeniu pompowni w miejsce istniejącej szafki sterowniczej do
pomp zasilających PZ. Szafkę sterującą demontuje Wykonawca.

2. Urządzenia i aparaty elektryczne obwodów głównych zasilających napędy
bezpośrednio z sieci oraz poprzez falowniki (przetwornice częstotliwości), będą
zabudowane w nowoprojektowanej szafie zasilająco-sterowniczej.

3. Szafa będzie zasilana napięciem trójfazowym 400V AC, z istniejącej rozdzielni NN 0,4
kV.

4. Na elewacji szafy zasilającej będą zabudowane panele sterownicze do obsługi
falowników, wyłącznik główny z funkcją awaryjnego wyłączenia, oraz łączniki do
wyboru trybu pracy zasilania silników i współpracy z systemem nadrzędnym.

5. W szafach będzie zrealizowana ochrona przeciwprzepięciowa przez zastosowanie
ochronników przepięciowych klasy C.

6. Szafa będzie wyposażona w licznik energii elektrycznej.

Projektowaną szafę zasilająco-sterującą zestawu pompowego RPZ zasila
Zamawiający.

4.2.Sterowanie napędów elektrycznych.
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1. Dla napędów urządzeń technologicznych stacji projektuje się wielopoziomowy układ
sterowania:
a. poprzez system komputerowy z monitora stacji operatorskiej;

b. sterowanie miejscowe poza systemem, z szafy zasilająco-sterowniczej RPZ
Sterowanie poprzez system komputerowy;

c. System cyfrowy umożliwia operatorowi sterowanie napędów w trybie:
~ praca automatyczna - tryb ten pozwala na realizację sterowania zgodnie

z założonymi algorytmami;
~ sterowanie ręczne.

2. Sterowanie każdym napędem dokonywane jest przez operatora za pomocą myszy na
ekranie monitora stacji operatorskiej (sterowanie zdalne) lub przycisków funkcyjnych
na panelu operatorskim (sterowanie miejscowe).

3. Wyboru trybu pracy (automatycznie - ręcznie) dokonuje operator za pomocą stacyjki
wyświetlanej na ekranie panelu operatorskiego na szafie pomiarowo-sterowniczej lub
monitora stacji operatorskiej.

4. Sterowanie miejscowe poza systemem.

5. W tym trybie pracy istnieje możliwość ręcznego sterowania wybranego napędu. Ręczne
sterowanie napędów z szafy pomiarowo-sterowniczej ma umożliwiać prowadzenie
ruchu w przypadku awarii lub braku dostępu do systemu cyfrowego. Stany każdego
napędu (Praca, Awaria) będą sygnalizowane w systemie na ekranie monitora

4.3. Falowniki

1) W celu zachowania kompatybilności w zakresie sterowań i sytemu monitoringu
napędów - dla zestawów pompowych wymagających regulacji obrotów (regulacji
wydajności) powinny być zastosowane falowniki (przetwornice częstotliwości) firmy
Schneider Electric z typoszeregu ATV 61 (urządzenia tej firmy sąjuż stosowane w
ciepłowni centralnej), które powinny spełniać następujące warunki:
• napięcie zasilania 3 x 400 V;
• napięcie wyjściowe 3 x Odo 400 V;
• sterowanie wbudowanym mikroprocesorem;
• panel sterowania do komunikacji z użytkownikiem w języku polskim;
• regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania;
• Posiadać wbudowany filtr EMC dla II środowiska.

Falowniki do płynnej regulacji prędkości obrotowej napędów należy dobrać
z uwzględnieniem:

• zabezpieczeń: nadnapięciowych, podnapięciowych, przeciwzwarciowych,
przed przegrzaniem falownika, silnika przed przeciążeniem, silnika przed
niedociążeniem, nadmiarowych;

• wymaganych normami EN w zakresie bezpieczeństwa, odporności na
zakłócenia i generację zakłóceń elektromagnetycznych (kompatybilność
elektromagnetyczna);

• odpowiedniego stopnia ochrony - falowniki do wbudowania w szafy, co
najmniej rp 21 ;

• sprawności energetycznej napędu, poboru mocy biernej przez napęd i łatwej
diagnostyki.

Falowniki powinny być wyposażone w karty sieciowe typu Profibus do
monitorowania parametrów i stanów falownika z przeniesieniem do systemu
PR02000.

2)

3)
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4.4.Kable i przewody sygnałowe

l. Zastosowane kable sygnałowe powinny być odporne na zakłócenia
elektromagnetyczne i powinny być trudnopalne.

2. Kable do sygnałów analogowych powinny być wykonane w postaci par skręcanych
ekranowanych i wspólnym ekranem całego kabla.

3. Kable wielożyłowe powinny mieć 20 % żył rezerwowych.

4. Nie należy w jednym kablu prowadzić sygnałów o różnych poziomach napięć.

5. Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi na napięcie l kV.
Przekrój żył dobrany do obciążenia.

6. Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi ekranowane na napięcie 1 kV
pomiędzy falownikami a silnikami.

7. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły
ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej.

8. Należy używać kabli wielożyłowych z żyłami numerowanymi lub oznaczanymi
kolorami.

9. Na potrzeby wyceny oferty należy przyjąć długości kabli:
Kable ekranowane do wszystkich pomp 70 mb układane w korytkach metalowych.
Długość trasy kablowej przewodów sterowniczych przyjąć 50 mb układane
w korytkach metalowych.

V. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin rozpoczęcia montażu urządzeń na obiekcie - 10.11. 20l4r.

Termin zakończenia robót - 25.l1.20l4r.

VI.
1.

2.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem;
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania przedmiotu zamówienia;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

przedmiotu zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się:

1) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą
starannością;

2) Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub
których upadłość ogłoszono;

3) Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali
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przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego;

4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo
przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;

5) Osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661);

7) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków określonych w pkt.VII.1;
8) Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych

wymagań określonych w SIWZ, w ogłoszeniu, w szczególności nie wnieśli
wadium;

9) Wykonawcy, którzy w okresie 5 lat przed ogłoszeniem postępowania nie
wywiązali się z obowiązków gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi. Nie
podlegają wykluczeniu Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca jest w stanie
udowodnić, że reklamacja została uznana i jest w trakcie realizacji;

10) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe dane.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych
podmiotów, zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, co wiąże się
z ustanowieniem pełnomocnika i zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Warunki określone w pkt.VII.1. p.pkt 1-4 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy
wspólnie. Warunki pkt 2. musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed
podpisaniem umowy.

6. Oceną spełnienia warunków udziału w postępowaniu żądanych przez Zamawiającego
będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

VIII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt.VII.1.
p.pkU, Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _
Załącznik nr 1 (Oferta). Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie
oświadczenie podpisuje Pełnomocnik, W przypadku polegania na wiedzy,
doświadczeniu i potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, Wykonawca ma obowiązek
złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia _
Załącznik nr 2 (Oferta).
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2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonanych prac w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert - Załącznik nr 4 (Oferta), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu,
daty wykonania.
Wykonawca załączy referencje.

3) Przedstawienie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu Wykonawca przedkłada:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 (Oferta),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy
do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby
upoważnione do dokonywania czynności prawnych, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych podatków lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne 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.

5) Aktualne zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem składania ofert.

3. Składane przez Wykonawcę dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę·

IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. W sprawach formalnych - inż. Andrzej Czyżewski - Gl. Specjalista ds. wykonawstwa
inwestycji i zaplecza technicznego tel. 23 673 74 10

2. W sprawach przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie:

1) Technologii - mgr inż. Marian Siuta - Kierownik Działu produkcji ciepła
tel. 23 673 63 98

2) Akpia - mgr inż. Wiesław Dubiel - Główny Automatyk tel. 23 673 61 98

3) Elektroenergetyka - mgr inż. Andrzej Skarżyński - Główny Energetyk
tel. 23 673 66 52

X. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną
korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski
oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone
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w terrmme, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję
związaną z niniejszym postępowaniem Wykonawca kieruje do siedziby Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o.

./ pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie
Sp. z o. o. , ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów;

./ faxem pod numer: 23 672 21 60 z pisemnym potwierdzeniem;

./ pocztą elektroniczną na adres: pec@ciechanow.pl z pisemnym potwierdzeniem.
XI. Wadium

1. Ustala się wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), które należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

l) w pieniądzu na konto Zamawiającego Nr 70 1240 5282 1111 0000 4894 4430
z adnotacją: "Wadium w sprawie nr 17/2014". Za dzień wniesienia wadium uznaję
się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego;

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

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) z późno zm.

3. Wadium w formach innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy złożyć w kasie
Zamawiającego, a do oferty dołączyć kserokopie tych dokumentów.

4. Nie wniesienie wadium spowoduje odrzucenie oferty.

5. Wadium zostanie zwrócone w sposób określony w paragrafie 20 "Wewnętrzne zasady
udzielania zamówienia sektorowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie.

XII. Termin związania ofertą.

l. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o konkretny okres, nie dłuższy jednak niż 15 dni.

4. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą skutkować będzie jego
wykluczeniem z postępowania.

XIII.
1.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ oraz obejmować cały zakres przedmiotu
zamówienia oraz oferować jedną cenę.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy mogą ubiegać się
wspólnie o udzielenie zamówienia. Zobowiązani są wówczas do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta
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Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.

3. Wszystkie dokumenty musza być w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone
w formie kserokopii musza być poświadczone przez Wykonawcę na każdej stronie
dokumentu za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
nieczytelnej kserokopii dokumentów lub kserokopii budzącej wątpliwości, Zamawiający
zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia dokumentu.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem najęzyk polski,
poświadczonym przez Wykonawcę·

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustA ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503) z
późniejszymi zmianami. Wykonawcy zobowiązani są przekazać w taki sposób, aby
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą· Informacja
ta powinna być wyodrębniona, jako odrębna część niezwiązana w sposób trwały z ofertą·
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jednoznacznie, jako zgoda na włączenie
części przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji przetargowej oraz ich
ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

6. Wykonawca dostarcza ofertę w wersji papierowej w dwóch zamkniętych kopertach
oznaczonych następuj ąco:

.:. Nazwa i adres Zamawiającego;

Opis - Oferta przetargowa na: Modernizację układu regulacji pomp PZ wody zasilającej kotły
parowe OR-lO w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie .

•:. Nie otwierać przed dniem 06.10.2014r. do godz. 1300
Na drugiej kopercie umieszczonej wewnątrz pierwszej należy podać także nazwę i adres
Wykonawcy.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć do 06.10.2014r. do godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego -
Sekretariat.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2014r. o godz. BIS w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrzenia, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
SIWZ;

2) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione;

3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
4) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami

Zamawiającego.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

a) Cena - waga 90 %.
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II " nkt' Cena oferowana minimalna brutto 90osc pu ow = x
Cena ocenianej oferty brutto

b) Udokumentowane doświadczenie w integracji systemów, ze stosowanym systemem
monitoringu procesów technologicznych w ciepłowni centralnej Zamawiającego - 10 %
- max. 10 pkt.

Za naj korzystniej sza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową.

2. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jeżeli:

1) jej treść jest niezgodna z SIWZ;
2) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę;
4) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień Zamawiającemu;
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający uniewazm postępowanie, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w "Wewnętrznych zasadach udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty
budowlane".

3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie, jednocześnie
powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy albo imię i nazwisko,
siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający
podpisze w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wyboru.

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5.

6.

XVII.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ryczahowej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) z późno zm.
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
Zamawiającego Nr 70 12405282 1111 000048944430.

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

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie XVII.2.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniej szenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania
protokołu odbioru końcowego.

8. Pozostała kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia jest przeznaczona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

9. Kwota, o której mowa w pkt 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

XVIII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które Wykonawca zamieści w umowie.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wprowadzenia do treści umowy niżej
wymienionych zapisów:
1. Umowa w sprawie niniej szego zamówienia jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

2. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

4. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót
i podpisaniu przez obie strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy
z wynikiem pozytywnym - bez usterek.

5. Faktura za kompletnie wykonany i odebrany przedmiot umowy będzie płatna w terminie
30 dni, licząc od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych
z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, rozruch,
koszty przyłączeń itp.)

7. Termin rozpoczęcia montażu urządzeń na obiekcie -10.11. 20l4r.

8. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia - 25.l1.20l4r.

9. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienie od
umowy z winy Wykonawcy;

2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku
do podanego terminu określonego w pkt VI.2.SIWZ;

3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi.

10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji nie krótszej niż:

całość przedmiotu zamówienia - 3 lata;
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11. Wykonawca bierze odpowiedzialność za wady ukryte materiałów dostarczonych w celu
wykonania przedmiotu zamówienia.

Ponadto Wykonawca może załączyć do oferty własny projekt umowy, który nie ma wpływu na
przebieg postępowania, lecz może być rozpatrywany po pomyślnym jego zakończeniu dla
składającego ofertę.

XIX.
1.

Pouczenie o środkach odwoławczych.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie
zamówienia wg Wewnętrznych zasad udzielenia zamówienia sektorowego na dostawy,
usługi lub roboty budowlane, Wykonawcy nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania
lub skargi.

2. Wykonawca może wnieść skargę do Zamawiającego, jeżeli w wyniku naruszenia lub
zaniechania postanowień w/w zasad naruszono jego interes prawny. Skargę wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający
rozpatruje skargę w terminie 5 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza oddalenie
skargi.

Załączniki.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy.
Załącznik Nr 2 - Wykaz cen jednostkowych przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 1 do oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.

4. Załącznik Nr 2 do oferty - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Załącznik Nr 3 do oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.

6. Załącznik Nr 4 do oferty - Wykaz robót wykonanych przez Wykonawcę w okresie
ostatnich 5 lat odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

7. Załącznik Nr 5 do oferty - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia.

XX.
1.

2.
3.

8. Załącznik Nr 6 do oferty - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień.
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