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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok
kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych
(przekazane DUUE w dniu 25/03/2020)

I.

Zamawiający

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 46 833 24 23 wew. 71
Faks: 46 833 24 23 wew. 37
e-mail: dak@ecskierniewice.pl
adres strony internetowej: ecskierniewice.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:


w zakresie proceduralnym:
1. Elżbieta Kaczorowska - Kierownik DAK tel. (+ 48) 605608838.



w zakresie merytorycznym:
1.Krzysztof Filipek - Dyrektor Techniczny tel. (46) 8332423 w 148

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych

warunków zamówienia
Adres strony internetowej:
http://ecskierniewice.pl/ogloszenia-i-przetargi/
IV. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o

możliwości składania ofert częściowych
Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na
silnikach gazowych
Wspólny Słownik Zamówień: 45251000-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
i elektrociepłowni
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
Tak
Nie
lub
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
Tak
Nie
VI. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 31/01/2022
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

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

Warunki

1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa żadnych warunków szczegółowych w tym zakresie.

2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę, co najmniej 20.000.000,00 PLN. W przypadku złożenia
przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego (NBP) opublikowanego na stronie internetowej NBP w dniu
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych
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3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje
zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

osobami

a. Kierownikiem Budowy - niniejsza osoba winna:
posiadać 5 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
polegającymi na pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do
eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej
na silnikach gazowych,
posiadać wyksztalcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
b. Kierownikami robót w poszczególnych branżach:
"Kierownik robót w branży elektrycznej - osoba posiadająca 5-letnie
doświadczenie, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń;
"Kierownik robót w branży automatyki - osoba posiadająca świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku elektryka;
"Kierownik robót w branży energetyki (mechanik) - uprawnienia nie
wymagane;
"Kierownik robót w branży sanitarnej - osoba posiadająca wyksztalcenie
techniczne, 5-letnie doświadczenie, uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
"Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej - osoba posiadająca
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń
c. Projektantów posiadających 3-letnie doświadczenie i uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
"konstrukcyjno-budowlanej,
"architektonicznej,
"instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
"instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
d. Serwisantów posiadających 2-letnie doświadczenie i uprawnienia do
serwisowania oferowanych silników (2 MWe) oraz agregatów
kogeneracyjnych:
"Certyfikaty na serwis silnika gazowego ( w przypadku silnika i agregatu
jednego producenta - certyfikatu na agregat),
"Minimalna liczba serwisantów do dyspozycji - 4 osoby.
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4

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i
doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie roboty budowlane (prace) polegające na zaprojektowaniu,
dostawach, pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do
eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej
na silnikach gazowych o mocy powyżej 4 MW składającej się z minimum
dwóch jednostek wytwórczych.

5

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i
doświadczenie tzn.: w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
(zamówienie) usługi na serwis urządzeń jednostek kogeneracyjnych, o mocy
pojedynczego agregatu, co najmniej 2000 kWe przez okres, co najmniej, 24
miesięcy i zapewnia dyspozycyjność pracy minimum 8 tys. motogodzin w roku.
Wykonawca wykaże, że posiada prawo do świadczenia autoryzowanego
serwisu od producenta dostarczanych agregatów kogeneracyjnych oraz silników
gazowych przez załączenie do oferty stosownych certyfikatów oraz wykazu
osób uprawnionych (minimum 4 osoby) do wykonywania serwisu
(dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dla silnika i jednostki
kogeneracyjnej przez wskazanych serwisantów) .

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie
przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Jednolity europejski dokument zamówienia
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia

2

Załącznik Nr 1 Formularz ofert
Formularz ofertowy jest załącznikiem Nr 1 do SIWZ Część I

3

Certyfikaty i wykaz osób uprawnionych do serwisu
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4

Zobowiązanie podmiotów trzecich zg. z Załącznikiem nr 7 IDW

5

Warunki Gwarancji _ Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ część I

6

Załącznik Nr 4 do Kontraktu_ Harmonogram Rzeczowo Finansowy

7

Załącznik nr 1 do umowy Serwisowej - Program obsługi serwisowej

8

Szczegółowy opis proponowanych rozwiązań i sposobu osiągnięcia
deklarowanych parametrów instalacji.
Szczegółowy opis proponowanych rozwiązań i sposobu osiągnięcia
deklarowanych parametrów instalacji.

9

Bilans cieplny w strumieniu wody sieciowej oferowanej instalacji przy
założeniu schłodzenia spalin do 120 0C oraz temperaturze otoczenia 25
0C oraz parametrach wody sieciowej 90/70 0C.
Bilans cieplny w strumieniu wody sieciowej oferowanej instalacji przy
założeniu schłodzenia spalin do 120 0C oraz temperaturze otoczenia 25 0C
oraz parametrach wody sieciowej 90/70 0C.

10

Bilans mocy elektrycznej netto i wyliczenia sprawności elektrycznej netto
zgodne z PFU i ofertą.
Bilans mocy elektrycznej netto i wyliczenia sprawności elektrycznej netto
zgodne z PFU i ofertą.

11

Wyliczenia Sprawności ogólnej netto systemu oraz dyspozycyjności
układu zgodne z PFU.
Wykonawca wraz z oferta składa - Wyliczenia Sprawności ogólnej netto
systemu oraz dyspozycyjności układu zgodne z PFU.

12

Schemat technologiczny zgodny z oferowanymi urządzeniami instalacji, z
naniesionym
sposobem
wpięcia
w
sieć
cieplną
oraz
doprojektowanym/przeprojektowanym układem pompowym zgodnie z
PFU.
Schemat technologiczny zgodny z oferowanymi urządzeniami instalacji, z
naniesionym
sposobem
wpięcia
w
sieć
cieplną
oraz
doprojektowanym/przeprojektowanym układem pompowym zgodnie z PFU.

13

Karty katalogowe dobranych urządzeń układu kogeneracyjnego: kartę
silnika oraz pozostałych elementów agregatu kogeneracyjnego,
przedstawia również karty dobranych pomp, chłodnic, układów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, tzn. wszystkich kart katalogowych
urządzeń niezbędnych do potwierdzenia bilansu
karty katalogowe dobranych urządzeń układu kogeneracyjnego: kartę silnika
oraz pozostałych elementów agregatu kogeneracyjnego, przedstawia również
karty dobranych
pomp,
chłodnic,
układów
wentylacyjnych
i
klimatyzacyjnych, tzn. wszystkich kart katalogowych urządzeń niezbędnych
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do potwierdzenia bilansu i parametrów deklarowanych.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:
Lp.

Wymagany dokument

1.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp:
a) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Lp.

1

Wymagany dokument

Zdolności technicznej lub zawodowej
a)wykaz robót budowlanych (prac) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do IDW - wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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;
b)wykaz usług serwisowych - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
IDW - wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem mocy serwisowanych urządzeń kogeneracyjnych,
okresu serwisowania i ilości motogodzin pracy w roku oraz podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
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stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
c)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie z pkt. 5.4.2.,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
2

Sytuacja finansowa i ekonomiczna
a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;

b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

3

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub
KRUS
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
4

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej
Odpis 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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych.

8

Wykaz robót budowlanych Załącznik nr 4
wykaz robót budowlanych (prac) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do IDW - wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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;
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Wykaz usług serwisowych Załącznik nr 4
wykaz usług serwisowych - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW
- wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem mocy serwisowanych urządzeń kogeneracyjnych, okresu
serwisowania i ilości motogodzin pracy w roku oraz podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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Załącznik nr 3
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie z pkt. 5.3.3., wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu
wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 800 000.00 zł (słownie:
osiemset tysięcy 00/100 zł)
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Kryterium

Waga

1

Cena ryczałtowa oferty brutto

80%

2

Moc cieplna układu kogeneracji mierzona w strumieniu wody
sieciowej

10%

3

Sprawność elektryczna netto liczona zg. z PFU

10%

XI. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub
języki, w jakich muszą one być sporządzone
Termin składania ofert: Data: 04/05/2020 Godzina: 10:00
Oferty należy składać:
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drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL) www.e-propublico.pl
pisemnie na adres wskazany poniżej:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:
Tak
Nie
XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Tak
Nie
XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
prowadzona aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:
Tak
Nie
XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Wiceprezes
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
mgr Mateusz Jarczyński

Skierniewice dnia: 2020-03-25
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