
 

 

L.dz. GG/ 120 /2021 

Kraków, dnia 11 lutego 2021 r.  

  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,   

ul. Płowiecka 8,  

37-700 Przemyśl  

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl  

  

  

dotyczy postępowania pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym przez most i wiadukt w 

drodze obwodowej Miasta Przemyśla, w rejonie ul. Sanowej i ul. Emilii Plater  w Przemyślu, wraz z 

opracowaniem projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów stalowych  

z izolacją termiczną  z twardej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z blachy ocynkowanej  

na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym dwa odcinki sieci doziemnej, preizolowanej, pomiędzy 

przyczółkiem Nr 5 a podporą wiaduktu Nr 5”  

  

 

Szanowni Państwo,  

 

W nawiązaniu do pisma, z dnia 09.02.2021 r. znak: ZR/223/49/21/255/112/DO, kierowanego  

do Wykonawcy TERMORES Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów i zawartych w nim żądań 

zwracamy uwagę, że sam fakt wysłania ww. wezwania do Wykonawcy narusza § 3 ust. 1) Regulamin 

Udzielania zamówień sektorowych Na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. (zwanego dalej również „Regulaminem”) 

Zgodnie z wskazanym powyżej paragrafem Regulaminu: „Zamawiający przygotowuje  

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.” 

Ponadto zgodnie z: 

1) § 11 Regulaminu  

„1. Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających: 

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1, 

b) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego. 

2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających ich spełnianie, również te 

dokumenty. 

3. (…). 

4. Zamawiający może żądać od wykonawcy wszelkich oświadczeń i dokumentów, które pozwolą na 

dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności finansowej wykonawcy.” 

2) § 23 

1. (…). 

2. (…). 

3. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 



 

 

oświadczeń lub dokumentów, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub 

którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

Nie uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów we wskazanym terminie skutkuje wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania. 

4. Zamawiający może wezwać wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie,  

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów oraz treści złożonych ofert. Nie 

złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zażądał załączenia do oferty m.in.  

1) stosownego oświadczenia producenta przewidzianych materiałów preizolowanych potwierdzających 

jego trwałość, szczelność, odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne przez okres 

30 lat. (pkt. 3.7. tiret II, załącznika nr 1 do SIWZ tj.  Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) 

2) świadectwa badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji  

z pianki poliuretanowej, przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, wykonanego zgodnie z 

najaktualniejszymi wymaganiami nomy PN EN 253, potwierdzające ww. wymagania. Badanie ma być 

wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego przewidzianego  

do montażu (pkt. 3.7. tiret VII, załącznika nr 1 do SIWZ tj.  Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia). 

 

Wykonawca TERMORES Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów nie spełnił ww. wymogów 

SIWZ, o czym informowaliśmy w piśmie z dnia 28.01.2021 r., znak L.dz.GG/66/2021 (stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszej informacji).  

 

Z uwagi na powyższe oraz z uwagi na inne wątpliwości Zamawiającego, Wykonawca TERMORES Sp.  

z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów został wezwany przez Zamawiającego do: 

1) wyjaśnienia świadectwa badań współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej 

przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium zgodnie  

z najaktualniejszymi wymaganiami normy PN-EN 253:2020-01  

(wezwania z dnia 22.01.2021 r. znak: ZR/ 223 / 49 / 21/ 143 / 51/ DO) 

2) uzupełnienia: 

➢ pełnomocnictwa udzielonego firmie Isoplus Polska Sp. z o.o. przez faktycznego producenta   

systemu preizolowanego lub 

➢ oryginału oświadczenia faktycznego producenta systemu preizolowanego wraz  

z ewentualnym tłumaczeniem na język polski lub 

➢ przedłożenia dokumentów wskazujących, że Isoplus Polska Sp. z o.o. jest faktycznym 

producentem systemu preizolowanego. 

 

oraz wyjaśnień — tłumaczeniem jakiego dokumentu oryginalnego jest dokument dołączony do oferty 

jako „Raport z badań. Badanie rur w płaszczu osłonowym PE” nr B183/11.3. (brak dokumentu 

oryginalnego) oraz wyjaśnienia na jaką okoliczność oferent załącza ten dokument. 

(wezwanie z dnia 29.01.2021 r. ZR/ 223/ 49/ 21/ 163 / 72/ DO 

 

Jednocześnie z uwagi na fakt, że podczas badania i oceny ofert, w związku z niejednoznacznymi dokumentami 

dotyczącymi systemów preizolowanych przedłożonych przez różnych Wykonawców Zamawiający powziął 



 

 

wątpliwość czy oferowane przez Oferentów w postępowaniu Nr 7/ZP/2020 systemy preizolowane 

odpowiadają wymaganiom zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. czy odpowiadają 

„najaktualniejszym wymaganiom jakościowym zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 

489, PN-EN 14419, PN-EN 13941, PN-EN15698-1”, Zamawiający wezwał wszystkich Uczestników 

postępowania do przedstawienia deklaracji właściwości użytkowych dla oferowanego systemu 

preizolowanego w zakresie spełniania przez oferowane systemy preizolowane wskazanych powyżej norm 

wymaganych przez Zamawiającego  

w przedmiotowym postepowaniu (wezwanie z dnia 29.01.202 r. znak: ZR / 223 / 49 / 21 / 170 / 81 / DO) 

 

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca TERMORES Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, 

nie złożył żądanych dokumentów, a wyłącznie wyjaśnił, że: „Deklarację właściwości użytkowych sporządza się 

dla wyrobów budowlanych objętych normami zharmonizowanymi lub zgodnymi z wydaną dla nich europejską 

oceną techniczną (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 

09.03.2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG). Normy opisujące materiały preizolowane nie mają nadanego 

statusu norm zharmonizowanych i dla wyrobów produkowanych zgodnie z nimi wydawana jest krajowa 

deklaracja właściwości użytkowych. Ponadto krajowa deklaracja właściwości użytkowych wystawiana jest dla 

określonej partii wyrobów zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego które w tym przypadku nie zostały jeszcze wyprodukowane.  

Ponadto Wykonawca TERMORES Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów jako załącznik do 

wyjaśnień przedłożył wyłącznie przedkładamy wzór krajowej deklaracji właściwości użytkowych  

dla oferowanego systemu preizolowanego. 

 

Zdaniem wnoszącego niniejszą informację, już sam fakt braku złożenia przez wykonawcę TERMORES Sp. z o.o. 

Sp. k., żądanych przez Zamawiającego dokumentów tj. deklaracji właściwości użytkowych  

dla oferowanego systemu preizolowanego, powinien skutkować sankcją opisaną w § 23 ust 3 Regulaminu tj. 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Tym bardziej, że drugi z wykonawców, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu wykonał dyspozycję wynikającą  z wezwania,  

z dnia 29.01.202 r. znak: ZR / 223 / 49 / 21 / 170 / 81 / DO) i przedłożył deklarację właściwości użytkowych dla 

oferowanego systemu preizolowanego w zakresie spełniania przez oferowane systemy preizolowane 

wskazanych powyżej norm wymaganych przez Zamawiającego.  

 

Wymaga podkreślenia, że brak wykonania dyspozycji wezwania, przez Wykonawcę TERMORES Sp. z o.o. Sp. k. 

został już zaakcentowany Zamawiającemu, dnia 08 lutego 2021 r. w piśmie oznaczonym znakiem 

L.Dz.GG/101/2021 (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji). Niemniej jednak Zamawiający, 

niezgodnie z obowiązującym Regulaminem tj. w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców, pismem z dnia 09.02.2021 r., znak: ZR/223/49/21/255/112/DO po raz wtóry 

wezwał Wykonawcę TERMORES Sp. z o.o. Sp. k do „zajęcia stanowiska” w sprawie deklaracji właściwości 

użytkowych.  

 

Ponadto z nieznanych powodów, Zamawiający odroczył obowiązek złożenia krajowej deklaracji właściwości 

użytkowych potwierdzających spełnienie wymagań opisanych w SIWZ, żądanych wcześniej od wszystkich 

Wykonawców pod rygorem odrzucenia oferty, do etapu realizacji umowy.  W ww. piśmie Zamawiającego 

wskazano bowiem: „Zamawiający będzie żądał na etapie wykonawstwa wszelkich dokumentów dotyczących 



 

 

oferowanego wyrobu, w tym m.in. krajowej deklaracji właściwości użytkowych potwierdzających spełnienie 

wymagań (w tym norm PN-EN 253:2020-01, PN-EN 448:2020-01, PN-EN 488:2020-01, PN-EN 489-1:2020-01, 

PN-EN 14419:2020-01, PN-EN 139411:2019-06, PN-EN 13941-2:2019-06, PN-EN15698-1:2020-01). 

Oświadczamy, że niespełnienie wymagań Zamawiającego będzie skutkowało odmową odebrania inwestycji.” 

 

Tym samym Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców opisaną 

w Regulaminie Udzielania zamówień sektorowych Na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. co oznacza, że przedmiotowe zamówienie nie 

może zostać udzielone Wykonawcy TERMORES Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów jako 

wykonawcy wybranemu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 

Mając powyższe na uwadze informujemy, że w przypadku dalszego prowadzenia postępowania w sposób, 

który jest niezgodny z wyżej wskazanym regulaminem i powstania szkody po stronie wnoszącego niniejszą 

informację, wystąpimy na drogę prawną w celu uzyskania rekompensaty, w związku z brakiem możliwości 

uzyskania zamówienia w wyżej opisanych okolicznościach. 

 

 

 

z poważaniem  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Pismo z dnia 28.01.2021 r., znak L.dz.GG/66/2021 

2) Pismo z dnia 08 lutego 2021 r. znak L.Dz.GG/101/2021 
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