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Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. w Puławach 
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fax. 81 887 42 38 
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1/NO/OPEC/2020                                                                                  Puławy, dnia 2020.04.24 
 
 

 
 
 

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

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A  
 
 
 
 
DOTYCZY:   

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ 
 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.  W PUŁAWACH   NA 

 

PROWADZENIE ROZLICZEŃ KOSZTÓW OGRZEWANIA 
PRZY ZASTOSOWANIU PODZIELNIKÓW 

ELEKTRONICZNYCH Z ODCZYTEM ZDALNYM 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem zakupów OPEC Sp. z o.o. w Puławach           
w trybie przetargu nieograniczonego. 
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Prowadzenie 
rozliczeń kosztów ogrzewania przy zastosowaniu podzielników elektronicznych z odczytem 
zdalnym” 
 
 
I.  ZAMAWIAJĄCY : 
 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach,  
24-100 Puławy ul. Izabelli 6, woj. lubelskie, powiat Puławy,   
tel. centr. 81 887 42 23,  tel/fax 81 887 42 38, e-mail: opec@opec.pulawy.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 
http://opec.puławy.pl 
 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa 
w § 15 Regulaminu zakupów OPEC Sp. z o.o. w Puławach. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, którego łączna szacunkowa 
wartość nie przekracza kwoty 443 000,00 EURO, od której uzależniony jest obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień 
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).  

3. Teść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.opec.pulawy.pl 
zakładka: Przetargi i Ogłoszenia → Regulaminy. 

4. Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SWZ, udostępniona 
jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.opec.pulawy.pl 
– zakładka: Przetargi i Ogłoszenia →Przetargi od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

5. Ogłoszenie zostało przekazane do wiadomości w dniu 24.04.2020r. poprzez opublikowanie 
jego treści na stronie internetowej Zamawiającego www.opec.pulawy.pl   

6. Numer referencyjny postepowania nadany przez Zamawiającego: 1/NO/OPEC/2020 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 
 
III.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w 

zasobach mieszkaniowych obsługiwanych przez OPEC sp. z o.o. w Puławach. Usługa 
rozliczeniowa będąca przedmiotem zamówienia musi być prowadzona przy zastosowaniu 
elektronicznych dwuczujnikowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z 
odczytem zdalnym w lokalach  mieszkalnych i użytkowych w budynku w Puławach, wykaz 
budynków określa - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 
2. Świadczenie usługi rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przez okres 10 lat: 
 Usługa rozliczeniowa powinna spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 2 do 

SIWZ i być zrealizowana w terminie do 31 sierpnia danego roku po okresie rozliczeniowym 
trwającym od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego, 

 W celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dokonać demontażu 
istniejących podzielników kosztów centralnego ogrzewania wraz z podstawą montażową i 
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przekazać je Zamawiającemu oraz w miejsce zdemontowanych zamontować, będące jego 
(Wykonawcy) własnością przez okres trwania umowy, nowe elektroniczne minimum 
dwuczujnikowe podzielniki kosztów centralnego ogrzewania z odczytem zdalnym w ilości 
ca 809 sztuk w 5 budynkach na terenie Puław w terminie do 31 sierpnia 2020r. 

 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu przez 10-letni okres realizacji przedmiotu 
zamówienia  poprawne działanie zamontowanych podzielników.  

 Dane techniczne podzielników elektronicznych z odczytem zdalnym wymagane przez 
Zamawiającego do prowadzenia rozliczeń określa Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

3. Cena usługi rozliczeniowej może podlegać na wniosek Wykonawcy corocznej waloryzacji o 
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu go przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Monitorze Polskim. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 
będzie stosowana nowa obowiązująca stawka tego podatku. 

4.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram wymiany podzielników w terminie do 30 
dni od dnia podpisania umowy. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
CPV 66.13.30.00-3 – Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania. 
 
 
IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
V.ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 
W przypadku konieczności zamontowania dodatkowych podzielników przy wymianie 
podzielników Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia uzupełniającego z uwzględnieniem 
zasad określonych w SIWZ i cen zawartych w ofercie. 
 
 
VI. OFERTY WARIANTOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
  
VII.  TERMIN  WYKONANIA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
Rozliczenia objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą w terminie do 31 sierpnia po 
każdym zakończonym okresie rozliczeniowym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ. 
Zamówieniem objęte są okresy rozliczeniowe  od 01 lipca 2020r. do 30 czerwca 2030r. 
 
 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia; 
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 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. wykażą, że w 
okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania prowadzili rozliczenia przy 
zastosowaniu elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania; 

 posiadają w rozliczaniu na koniec 2019r. co najmniej 10 000 szt. elektronicznych 
podzielników kosztów ogrzewania z odczytem zdalnym; 

 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności a w przypadku niższej sumy ubezpieczenia niż wartość zamówienia zobowiążą 
się podwyższyć sumę ubezpieczenia w przypadku wygrania przetargu przed podpisaniem 
umowy; 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie                                                     
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania, 
 wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie tych warunków, 

 
Zamawiający odrzuca ofertę, która: 

 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
 zawiera omyłki rachunkowe i błędy w obliczeniu ceny, 
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 
IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 
1.Dokumenty wymagane: 
 

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ, 
2. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z 

wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, 
3. zaparafowany wzór umowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 7 od SIWZ, 
4. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 
5. pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, o ile takie występuje, 
6. umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum lub umowa 

cywilna), o ile taka występuje, 
7. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
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podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź 
zaświadczenia, 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, 

9. wykaz usług z wykonania prac tematycznie związanych z niniejszym zamówieniem z 
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ, 

10. Certyfikat dopuszczający elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania z odczytem 
zdalnym do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa Energetycznego 
oraz wymaganiami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem     
„ za zgodność z oryginałem”. 
 
2.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z § 4 i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. 2013.231). 
 
3.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 
 
- Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. 
Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 
za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z 
oryginałem”. 
 
 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 
 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na 
adres: 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Izabelli 6 
 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 7 dni do końca dnia, w którym upływa  wyznaczony termin 
składania ofert. 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 
Wojciech Liszka – sprawy formalne w siedzibie zamawiającego, tel. 81 887 43 11 wew. 107 
Piotr Urbanek – sprawy techniczne w siedzibie zamawiającego, tel. 81 887 43 11 wew. 105 
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XII. WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg 
terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

 
XIV.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Przygotowanie oferty: 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i 
załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorami – załącznikami, a szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 
2. Oferta wspólna 

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 
warunki: 

 Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego 
przedstawiciela / partnera wiodącego, 

 Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga 
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy 
załączyć je do oferty, 

 Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i 
płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 
występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie, 

 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
 
 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w 
siedzibie zamawiającego: 
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Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Izabelli 6 

2) Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco: 
 
Pieczęć Oferenta 
 
Adresat: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Puławach 

   24-100 Puławy, ul. Izabelli 6 
 
„Usługa rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 
 Nie otwierać przed 14 maj 2020r. godz. 10:15” 
 

 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy składać w  
Siedzibie Zamawiającego –  
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Izabelli 6 – do dnia 14 maja 2020r. do godz. 10:00 

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego,     
a nie datę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). 
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, Sala 

Konferencyjna w dniu 14 maja 2020r. godz. 10:15, 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Otwierając oferty zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty a także informacje dotyczące cen. 
6. Informacje, o których mowa w pkt 5, 6 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
 
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje,  

 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia i winna zostać skalkulowana w przeliczeniu na 1 sztukę 
podzielnika, 

 Cena może być tylko jedna, 
 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

 
 
XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny brutto 100%. 
 
Oferta, która zaproponuje najniższą cenę zostanie wybrana. 
 
 
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 
Termin, forma i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w 
projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji. 
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XIX. WARUNKI UMOWY 
 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejsza ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ i wzoru 
umowy. 

 
XX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://opec.puławy.pl 
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o 
zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 
 
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zasady udostępniania dokumentów: 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych 
zasad: 

 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
 zamawiający wyznacza osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, 
 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego urzędowania. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przetargu określonego 

załącznikiem nr 1. 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 
XXII. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załączniki do specyfikacji: 
 
     Załącznik Nr 1 – „Wykaz budynków” 
     Załącznik Nr 2 – „Wymagania do usługi rozliczeniowej” 
     Załącznik Nr 3 – „Warunki techniczne” 
     Załącznik Nr 4 – „Formularz ofertowy” 
     Załącznik Nr 5,6 -  „Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do   
                                   wykluczenia” z wykorzystaniem wzoru 
     Załącznik Nr 7 – „Wzór umowy” 
     Załącznik Nr 8 – „Wykaz usług z wykonania prac tematycznie związanych z niniejszym   

                              Zamówieniem” z wykorzystaniem wzoru.    
 
 
Puławy, dnia 24-04-2020 
         …………………………….. 
          Podpis osoby  uprawnionej 


