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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96120-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Dzierżoniów: Jednostki prądotwórcze
2021/S 038-096120

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 890611183
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 25a
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Nowak
E-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl 
Tel.:  +48 748322053
Faks:  +48 748323705
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wik.dzierzoniow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.wik.dzierzoniow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie wchodzący w zakres 
projektu pn.: Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie
Numer referencyjny: JRP/1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
31122000 Jednostki prądotwórcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę 2 agregatów kogeneracyjnych wraz z ich montażem oraz 
zaprojektowanie i wykonanie koniecznych robót budowlanych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
42000000 Maszyny przemysłowe
45000000 Roboty budowlane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzierżoniów

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem, na terenie 
oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144, wraz z ich montażem, zaprojektowaniem i 
wykonaniem koniecznych robót budowlanych (w tym uzyskaniem pozwolenia na budowę) oraz czynna pomoc w 
zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych lub uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
1.1) Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane (w tym 
także projekty techniczne) i projekty wykonawcze, m.in. w branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej, gazowej, AKPiA wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowanie pozostałej dokumentacji, 
przeprowadzenie badań pomiarów i uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 
oraz pozwoleń niezbędnych do uruchomienia agregatów (instrukcje eksploatacji, instrukcje współpracy 
ruchowej, itp.),
1.2) Adaptacja pomieszczenia agregatorowni w istniejącym budynku technicznym w celu zabudowy dwóch 
jednostek kogeneracyjnych. Zakres prac musi być uzgodniony z Zamawiającym i obejmuje m.in. skucie 
istniejącej posadzki i wykonanie nowej posadzki technicznej, wykonanie dodatkowej bramy wjazdowej (wraz 
z budową dojazdu z kostki betonowej do pomieszczenia agregatu kogeneracyjnego – od strony dodatkowej 
bramy wjazdowej), wyprowadzenie przewodów spalinowych, przebudowę układu wentylacji pomieszczenia oraz 
inne prace budowlane i instalacyjne w obrębie pomieszczenia,
1.3) Budowa rurociągów stalowych izolowanych termicznie w budynku technicznym do wyprowadzenia ciepła z 
układu kogeneracyjnego oraz przebudowa w niezbędnym zakresie istniejącego węzła ciepła zlokalizowanego w 
budynku technicznym (montaż nowych wymienników, rozdzielaczy ciepła, układów pompowych, armatury oraz 
automatyki sterującej węzła, itp.),
1.4) Przebudowa odcinka przyłącza biogazowego w budynku technicznym i doprowadzenie do jednostek 
kogeneracyjnych,
1.5) Instalacje elektryczne, w tym potrzeb własnych kogeneracji oraz wyprowadzenia mocy poprzez nową 
rozdzielnicę zabudowaną w pomieszczeniu kogeneracji w wykonaniu dwuodpływowym (po jednym dla każdego 
z agregatów kogeneracyjnych) wraz z układem podtrzymania napięcia, doprowadzenie kabli do istniejącej 
rozdzielni głównej oraz wykorzystaniem istniejącego pola w rozdzielni, sekcja 1 pole nr 2 wraz z układami 
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zabudowanymi w nim. Niezbędna modernizacja musi umożliwiać zarówno przyłączenie danego agregatu jak i 
blokadę przy pracy wyspowej,
1.6) Dostawa i montaż dwóch kompletnych zespołów agregatów kogeneracyjnych wraz z niezbędnym 
wyposażeniem, w tym do pracy równoległej z siecią jak i wyspowej (w trybie manualnym). Każda jednostka 
składa się z podzespołów: silnika gazowego spalinowego, prądnicy synchronicznej, zestawu wymienników 
ciepła zabudowanych w obudowie dźwiękochłonnej, rozdzielnic elektrycznych indywidualnych dla każdego 
agregatu kogeneracyjnego, systemu chłodzenia,
1.7) Systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka obejmująca pracę źródła kogeneracyjnego, pracę węzła 
cieplnego, system wizualizacji i sterowania centralnego z pomieszczenia kogeneracji jak również zdalnego 
poprzez nadrzędny system DCS obiektu, układy pomiarowe dla kogeneracji wysokosprawnej – dostawa, 
zabudowa i uruchomienie wraz z telemetrią oraz zakup niezbędnych licencji oprogramowania,
1.8) Rozruch instalacji, szkolenia.
2) Przedmiot zamówienia, w tym dokumentację projektową i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 
aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia (OPZ).
4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednakże Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, 
przewidziany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Nr Wniosku o dofinansowanie: POIS.01.06.001-00-0129/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Cena: 60 %, 
Termin gwarancji i rękojmi: 40 %. Szczegółowy opis punktacji został wskazany w IDW, pkt 19.
2) W pkt II.2.7) wskazano łączny termin wykonania umowy. Terminy cząstkowe:
— Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę: 3 miesiące,
— Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę: 5 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 108 
ust. 1 (z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli 
osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) 
ustawy Pzp i IDW (rozdział 9 pkt 1)
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 109 
ust. 1 ustawy Pzp i IDW (rozdział 9 pkt 2)
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach określonych w ustawie Pzp i IDW (rozdział 9 pkt 3-7).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (zwanego dalej „Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych”), w 
§ 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 i § 4 oraz w IDW (Rozdział 12 ust. 1 i 2).
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 
i 4-7 Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych oraz Rozdział 12 ust. 1 pkt 1 i 3÷6 IDW, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4-7 Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych oraz Rozdział 12 ust. 1 pkt 
1 i 3÷6 IDW, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy 
wykluczenia z postępowania.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I część 
SWZ, w Rozdziałach 9 i 12

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu informację banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej mają obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu 
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;;
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, wykonawca składa inne podmiotowe środki 
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dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, 
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem 
internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie 
była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich 
opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 dostawy (w tym 
także w ramach zadań kompleksowych na roboty budowlane) agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 
minimum 60 kWel wraz z ich montażem.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną 
przedkładają jeden wspólny wykaz dostaw.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną 
w formule zaprojektuj-wybuduj (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót 
budowlanych) obiektu z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną 
przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, 
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
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określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
inne odpowiednie dokumenty;
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I część 
SWZ, w Rozdziale 10.2 i 12

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 60 000 PLN, słownie sześćdziesiąt tysięcy zł.
2. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącymi II Część SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.
3) Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być 
udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.
5) Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w Rozdziale 6 IDW, 
stanowiącej I część SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącymi II Część SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 233-576311

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 
58-200 Dzierżoniów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu, i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w Rozdziale 11 IDW, 
stanowiącej I część SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.139 ust. 1 ustawy 
Pzp, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przewiduje udzielanie – wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy zamówienia 
podstawowego – zamówienia na dodatkowe dostawy, o wartości nie większej niż 50 % wartości zamówienia 
podstawowego, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie 
bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby 
zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby 
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu 
tych produktów lub instalacji.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy dot. warunków udziału w 
postępowaniu, podstaw wykluczenia i wymaganych podmiotowych środków dowodowych oraz korzystania 
przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów zawarto w IDW, 
stanowiącej I część SWZ, w Rozdziałach 9-12.
5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6. Pełna nazwa zamówienia: Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na 
Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z rozdziałem 23 IDW, stanowiącej I część SWZ.
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa dział IX ustawy Pzp – Środki ochrony 
prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2021
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