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w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej komina stalowego  

(trójnogu), dwóch galerii spoczynkowych, drabiny wraz z koszem 

zabezpieczającym, renowacja izolacji bitumicznej na blokach fundamentowych 

konstrukcji wsporczej odciągów i cokołu 
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Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania 

warunków udziału 
Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy Załącznik nr 2 

  

  

  

  

 Z A T W I E R D Z A M 

  

 Marek Łuba – Prezes Zarządu 

  

 

 dnia 14.08.2020 r. 

  

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Regulaminem 

udzielania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. zamówień na dostawy, 

usługi i roboty budowlane. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest :  

1) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej komina stalowego ( trójnogu ),  

dwóch galerii spoczynkowych, drabiny wraz z koszem zabezpieczającym wraz z renowacja 

izolacji bitumicznej na blokach fundamentowych konstrukcji wsporczej odciągów i cokołu . 

2. Krótki opis konstrukcji komina. 

Komin stalowy o wysokości 60,0 m i średnicy 1420,0 mm znajduje się na terenie Ciepłowni 

Miejskiej w Kolnie, ul. Ciepła 1, 18 – 500 Kolno. Trzon stalowy oparto na cokole żelbetowym 

trójkątnym o boku 2,6 m, wysokości 0,25 m nad terenem, zamocowanie 40 śrubami kotwiącymi 

M-30. Konstrukcja wsporcza, słupy i zastrzały oparte na blokach fundamentowych betonowych, 

kotwione 4 śrubami M-30 . Konstrukcja wsporcza : na poziomie +25,0 m trzon komina podparty 

jest trójnogiem stalowym z rur stalowych  324/ 8 mm ( słupy, zastrzały ) zespolony pierścieniem 

oporowym o przekroju skrzynkowym 260 x 260 mm, w pierścieniu są bolce oporowe  72 mm  

( 3 szt. ) współpracujące z kołnierzem oporowym trzonu. Komin posiada 3-stronne odciągi liniowe. 

3. Osprzęt komina : 

a) galerie spoczynkowe – 2 szt., obwodowe typu wspornikowego wykonane z kształtowników 

stalowych ( ceowniki 120,100 i 80, kątowniki 45x45x5, płaskowniki 40x4), wysięg pomostów  

1,10 m, podłoga z blachy stalowej ryflowanej, balustrada wys. 1,10 m  . 

b) włazy : stalowe, drabina z kątowników 40x60x4 i prętów 30 co 30 cm, kosz ochronny  

o średnicy ok. 0,70 m z płaskowników 50x6 ( 4 szt. ) oraz poziomo co ok. 1,6 m 

4. Urządzenia osób trzecich mocowane do płaszcza komina oraz ustawione w jego sąsiedztwie : 

a) na poziomie +51,90 m i +58,0 m zainstalowane są instalacje antenowe operatorów telefonii 

komórkowej, 

b) pionowe drogi kablowe mocowane na wspornikach, 

c) kontenery stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowane w odległości ok. 3 m od trzonu 

komina, 

5. Zakres robót budowlanych : 

a) wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego : 

− konstrukcji wsporczej komina stalowego ( trójnogu ),  

− galerii spoczynkowych zlokalizowanych na poziomach : + 25 m, + 57,5 m , 

− pomostów roboczych,  

− drabiny wraz z koszem zabezpieczającym,  

b) wykonania renowacji izolacji bitumicznej na blokach fundamentowych : trzonu komina, 

konstrukcji wsporczej odciągów i cokołu. 
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Zakres i sposób wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawia EKSPERTYZA 

TECHNICZNA KOMINA STALOWEGO O WYSOKOŚCI H=60 m i ŚREDNICY Dz= 1420 mm 

do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa.   

 

6. Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia : 

a) Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Kierownikiem Działu Energetyki Cieplnej – Tomasz Wiśniewski tel. nr 86 278 27 01 

b) prace budowlane będą odbywać się w zasięgu czynnych anten, tras kablowych, galerii  

i pomostów służących do ich obsługi zamontowanych na płaszczu komina, jak również 

kontenerów w bezpośrednim sąsiedztwie komina 

c) Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia : anten radiolinii telefonii komórkowej  

i ich konstrukcji wsporczych, instalacji i urządzeń, kabli, konstrukcji półek kablowych  

oraz kontenerów przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w czasie wykonywania robót.  

d) zabezpieczenie urządzeń wymienionych w punkcie c) przed ich uszkodzeniem Wykonawca 

wykona własnym staraniem i na swój koszt w porozumieniu z właścicielami urządzeń. Dane 

dotyczące właścicieli zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację prac zgodnie z przepisami bhp 

oraz obowiązującymi normami. Pracownicy winni bezwzględnie posiadać aktualne badania 

lekarskie uprawniające do prac na wysokości oraz prowadzenia robót w obrębie urządzeń 

wytwarzających pole elektromagnetyczne. 

f) Wykonawca bierze na siebie całą odpowiedzialność związaną z wykonywaniem prac  

w warunkach szczególnego zagrożenia. 

g) prace będą prowadzone przy czynnym kominie bez możliwości przerwy w jego pracy.  

Z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

h) Wykonawca przedstawi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

i) Wykonawca załączy do oferty opis technologii wykonania przedmiotu zamówienia wraz 

z wykazem materiałów.  

j) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania wraz z opisem wykonanych prac 

i dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności : 

− konstrukcji wsporczej komina stalowego ( trójnogu ),  

− galerii spoczynkowych zlokalizowanych na poziomach : + 25 m, + 57,5 m , 

− pomostów roboczych, 

− drabiny wraz z koszem zabezpieczającym, 

− izolacji bitumicznej na blokach fundamentowych : trzonu komina, konstrukcji wsporczej 

odciągów i cokołu .  

Dokumentacja fotograficzna powinna zwierać stan : 

− przed remontem, 

− po oczyszczeniu 

− po wykonaniu prac malarskich 

 

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 45 dni od podpisania umowy. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów w rozdziale VI niniejszej SIWZ; 
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2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

2.1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej 

a) Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do SIWZ 

2.2) zdolności technicznej lub zawodowej 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę o wartości  co najmniej 40 000 zł 

brutto z zakresu  zabezpieczenia antykorozyjnego/renowacji konstrukcji wsporczej 

komina lub innej roboty o podobnym charakterze. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2.2) 

lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których w rozdziale VI SIWZ; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale VII SIWZ. 

 

VI. Podstawy wykluczenia 

Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego. 

2. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony 

okres związania ofertą lub w wyniku ponownego wezwania do wniesienia wadium albo nie 

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

3. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 

wynik prowadzonego postępowania. 

4. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie. 
VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w rozdziale 

V i VI SIWZ  

1) brak podstaw wykluczenia. 
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a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

4. Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.  

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 1 

dotyczące tych podmiotów. 

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub 

dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 
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VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w zaproszeniu. 

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl ,a faksem na faks  

(+48 86) 278 25 12 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Przemysław Banach, Tel. (+48 86) 278 22 84,  

e-mail: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

2) w kwestiach merytorycznych – Tomasz Wiśniewski, Tel. (+48 86) 278 27 01,  

e-mail: tomasz.wisniewski@puk-kolno.pl 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

2 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1804 oraz 2015 poz 978 i 1240). 

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Kolnie nr 

rachunku 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 

nr – 02/DEC/2020”. 

3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 2, przed upływem terminu 

składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania 

ofert). 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 

oferty; 

2) innej niż pieniądzu – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 

w ofercie. 

mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl
mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl
mailto:tomasz.wisniewski@puk-kolno.pl
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5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

X.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto. 

2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  

i oznakować w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl  

 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej komina stalowego  

(trójnogu), dwóch galerii spoczynkowych, drabiny wraz z koszem zabezpieczającym, 

renowacja izolacji bitumicznej na blokach fundamentowych konstrukcji wsporczej 

odciągów i cokołu  
 

nr sprawy: 02/DEC/2020 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 30.08.2020 r. o godz. 12.10 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
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9. Zamawiający informuje, oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

do dnia 30.08.2020 r., do godziny 12.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 

XI SIWZ.  

1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. VIII zostanie zwrócona. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.08.2020 r., o godzinie 12.10. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje 

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

b) ceny oraz terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.puk-kolno.pl  informacje 

dotyczące: 

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

b) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
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XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów: 

 „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

 

2. Powyższe kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 
100% 100 

                             Cena najtańszej oferty 

C = ------------------------------------- x 100 x waga 

                            Cena badanej oferty 

 

3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na 

podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona 

według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert. 

7. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny. 

 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
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XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej 

„ustawą PZP” (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 184 ze zm.) do udzielania zamówień sektorowych ustawę Pzp 

stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu wartość zamówienia 

sektorowego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

a więc nie stosuje się przepisów ustawy.  
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

 

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

wsporczej komina stalowego (trójnogu), dwóch galerii spoczynkowych, drabiny wraz z koszem 

zabezpieczającym, renowacja izolacji bitumicznej na blokach fundamentowych konstrukcji 

wsporczej odciągów i cokołu” oświadczam, co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale V SIWZ.   

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH 

PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ, polegam na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

……………………………………………………………………………………… 

w następującym 

zakresie: …..….…………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

Oświadczam, że 

podmiot …………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………… ………

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

……………………….. ze zdolności, którego korzystam przy potwierdzaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w będzie wykonywał zamówienie w następującym 

zakresie ………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………...  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w 

imieniu całego konsorcjum.   
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Załącznik Nr 1a do SIWZ 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

 

Wykonawca: 

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

………………………………………………………………………………………  

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

wsporczej komina stalowego (trójnogu), dwóch galerii spoczynkowych, drabiny wraz z koszem 

zabezpieczającym, renowacja izolacji bitumicznej na blokach fundamentowych konstrukcji 

wsporczej odciągów i cokołu” oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału VI SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w rozdziale VI SIWZ).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki 

naprawcze: ………………………………………………………………………………………………

…... 

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

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

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Rozdziału 

VI SIWZ. 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERTA 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego trybie rozeznania cenowego zgodnie z 

Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. zamówień 

na dostawy, usługi i roboty budowlane na  „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

wsporczej komina stalowego (trójnogu), dwóch galerii spoczynkowych, drabiny wraz z 

koszem zabezpieczającym, renowacja izolacji bitumicznej na blokach fundamentowych 

konstrukcji wsporczej odciągów i cokołu” 

A. A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……… 

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..…… 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 

faks……………………………………………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres 

siedziby):……………………………………………………….………………………..  

B. CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ Z TYTUŁU 

WYKONANIA ROBÓT: 

Cena ofertowa netto  

 

VAT (Stawka podatku VAT) 

 

Cena ofertowa brutto  

 

 

 
 

C. OŚWIADCZENIA: 

1) oferujemy następujący okres gwarancji: 24 miesiące. 

2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ; 

3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
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4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 

6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

7) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych), zostało 

wniesione w dniu ............................................................., w formie: 

…..……..............................................................................; 

8) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na następujący rachunek: 

…...………………..............................................................................................…...………; 

 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest 

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

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

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: 

.....................................................………………..; 

 

E. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 


