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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
(zwana dalej „SIWZ”) 

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pod nazwą: 

Dostawa i montaż kotłów na biomasę dla obiektów użyteczności 

publicznej na terenie gmin Lubaczów i Horyniec - Zdrój 

o wartos ci szacunkowej poniz ej kwoty, o kto rej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamo wien  publicznych  

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z po z n. zm.) 

  

Zamo wienie realizowane jest w ramach projektu wspo łfinansowanego ze s rodko w UE oraz 

ze s rodko w krajowych z budz etu pan stwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  Os  priorytetowa 3 Czysta Energia  

Działanie  3.1. Rozwo j OZE, pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: 

Lubaczów i Horyniec – Zdrój” 

 
Lubaczów, dnia 09.08.2017 r. 

Zatwierdzam: 
 
 
 
Sporządził:                          

 
 

Uzgodniono:                                                                          Podpisy na oryginale 

 
 

http://www.lubaczow.com.pl/


2 

 
I. Informacje ogólne: 
 

1.   Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Gmina Lubaczów 
reprezentowana przez: 
Wiesław Kapel – Wo jt Gminy Lubaczo w 
siedziba – Urząd Gminy Lubaczo w, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczo w 
krajowy numer identyfikacyjny 65090065400000 
tel. 16 632 16 84, faks 17 717 36 55 
adres strony internetowej: www.lubaczow.com.pl  
e-mail: przetargi@lubaczow.com.pl  zastepca@lubaczow.com.pl w.szutka@lubaczow.com.pl  
działająca w imieniu własnym oraz jako Zamawiający upowaz niony na zasadzie art.16 ust.1 ustawy do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamo wienia w imieniu i na rzecz wymienionego niz ej 
Zamawiającego – Partnera Projektu: 
Gmina Horyniec-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 65090067700000,  Al. Przyjaz ni 5, 37-620 Horyniec-
Zdro j, tel. 16 631 34 55, faks 16 631 34 55, e-mail: ug@horyniec-zdroj.pl, www.horyniec-zdroj.pl, kto rą 
reprezentuje Robert Serkis – Wo jt Gminy, 
Osobami uprawnionymi do  kontakto w z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godz.  7.00 - 15.00                 
w Urzędzie Gminy Lubaczo w są: 

1) w sprawach proceduralnych zamo wienia – Krzysztof Krzemin ski, podinspektor,  tel. 16 632 16 84 

w.15, poko j nr 15, e-mail: przetargi@lubaczow.com.pl 

2) w sprawach merytorycznych zamo wienia: 

a) Krzysztof Kozioł, Zastępca Wo jta, tel. 16 632 16 84 w.13, poko j nr 3, e-mail: 

zastepca@lubaczow.com.pl 

b) Władysław Szutka, podinspektor, tel. 16 632 16 84 w.53, poko j nr 15, e-mail: 

w.szutka@lubaczow.com.pl  

3) Osobami ze strony Zamawiającego upowaz nionymi do potwierdzenia wpływu os wiadczen , 

wniosko w,  zawiadomien  oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu  lub drogą 

elektroniczną są osoby wymienione w pkt. 1) i 2). 

 
Os wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, 
faksem lub drogą elektroniczną. Jez eli Zamawiający lub Wykonawca przekazują os wiadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaz da ze stron na z ądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, przy czym Zamawiający uzna w przypadku braku 
potwierdzenia otrzymania wiadomos ci przez Wykonawcę pomimo takiego z ądania, iz  pismo wysłane przez 
Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu 
doręczone w sposo b umoz liwiający zapoznanie się z tym pismem, w szczego lnos ci gdy Zamawiający będzie 
dysponował dowodem przekazania (nadania) informacji faksem lub drogą elektroniczną w postaci 
odpowiednich wydruko w. Potwierdzenie nalez y odesłac  zwrotnie pisemnie, albo drogą elektroniczną lub 
faksem. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w rozumieniu przepiso w art. 39-46 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z po z n. zm.), 
zwanej dalej ,,Ustawą” lub „ustawą PZP”. Wartos c  zamo wienia nie przekracza kwoty okres lonej w 
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo Zamo wien  Publicznych. Do czynnos ci 
podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawco w, jez eli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, 
stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 380). 

 
II. Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę dla obiektów użyteczności publicznej 

na terenie gmin Lubaczów i Horyniec – Zdrój w ramach projektu partnerskiego „Rozwój odnawialnych 
źródeł energii na terenie gmin: Lubaczów i Horyniec-Zdrój” współfinansowanego ze środków UE oraz ze 
środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia 3.1. Rozwój OZE zgodnie z 
poniższym zestawieniem: 
a) Ochotnicza Straz  Poz arna w Krowicy Hołodowskiej (gmina Lubaczo w) – 1 szt., moc 40 kW, 
b) Oczyszczalnia S cieko w w Horyn cu – Zdroju (gmina Horyniec – Zdro j) – 1 szt., moc 40 kW. 
 

http://www.lubaczow.com.pl/
mailto:przetargi@lubaczow.com.pl
mailto:zastepca@lubaczow.com.pl
mailto:w.szutka@lubaczow.com.pl
mailto:przetargi@lubaczow.com.pl
mailto:zastepca@lubaczow.com.pl
mailto:w.szutka@lubaczow.com.pl


3 

Zamo wienie obejmuje: 
1) demontaz  wyeksploatowanego z ro dła ciepła,  
2) dostawę i montaz , w oparciu o dokumentację techniczną, 2 szt. kotło w na biomasę  w budynkach 

uz ytecznos ci publicznej,  
3) posadowienie kotła na biomasę,  
4) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o.,  
5) montaz  armatury, zaworu bezpieczen stwa, naczyn  przeponowych  i pozostałych elemento w wg 

schematu technologicznego,  
6) instalacja układu sterującego,  
7) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania okres lone w 

dokumentacji technicznej,  
8) wykonanie płukania oraz pro b szczelnos ci instalacji,  
9) zabezpieczenie instalacji przed korozją,  
10) napełnienie instalacji,  
11) uruchomienie instalacji,  
12) instruktaz  Uz ytkowniko w potwierdzony protokołem,  
13) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Uz ytkownikom,  
14) uzupełnienie ubytko w s cian, stropo w,  
15) inne elementy ujęte w załączniku nr 7 do SIWZ (dokumentacja techniczna – opis przedmiotu 

zamo wienia)  i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), 
16) serwis uszkodzonych instalacji, 
17) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie. 

 
2. Wymagania ogólne: 

1) Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamo wienia musi byc  fabrycznie nowy 
(wyprodukowany nie wczes niej niz  w 2017 r.) zgodny z parametrami okres lonymi w dokumentacji 
technicznej.  

2) Zamo wienie nalez y wykonac  zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do 
SIWZ (w częs ci dotyczącej dostawy i montaz u kotło w).  

3) Realizacja przedmiotu zamo wienia powinna byc  wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w 
szczego lnos ci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1332) 
wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie dos wiadczenie, 
potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie dos wiadczenie i 
kwalifikacje.  

4) Materiały uz yte przez Wykonawcę powinny odpowiadac , co do jakos ci, wymogom wyrobo w 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okres lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).  

5) Wykonanie przedmiotu zamo wienia i oddanie do uz ytku musi byc  ro wniez  zgodne  z wszystkimi 
aktami prawnymi włas ciwymi dla przedmiotu zamo wienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

6) Jez eli opis przedmiotu zamo wienia lub dokumentacja techniczna (załącznik Nr 7 w częs ci 
dotyczącej dostawy i montaz u kotło w) wskazywałyby  w odniesieniu do niekto rych materiało w lub 
urządzen  znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
Pzp, dopuszcza oferowanie materiało w lub urządzen  ro wnowaz nych. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producento w okres lają minimalne parametry jakos ciowe, cechy 
uz ytkowe, jakim muszą odpowiadac  materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące 
od konkretnych producento w stanowią wyłącznie wzorzec jakos ciowy przedmiotu zamo wienia. 
Pod  pojęciem „minimalne parametry jakos ciowe i cechy uz ytkowe” Zamawiający rozumie 
wymagania dotyczące materiało w lub urządzen  zawarte w ogo lnie dostępnych z ro dłach, 
katalogach, stronach internetowych producento w. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan  Zamawiającego w stosunku do 
okres lonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producento w/produkto w ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 
lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamo wienia, dopuszcza jednoczes nie produkty 
ro wnowaz ne o parametrach jakos ciowych i cechach uz ytkowych co najmniej na poziomie 
parametro w wskazanego produktu, uznając tym samym kaz dy produkt o wskazanych lub lepszych 
parametrach.   

7) W kaz dym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamo wienia poprzez odniesienie do 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemo w referencji 
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technicznych, dopuszcza rozwiązania ro wnowaz ne opisywanym.   

8) W kaz dym przypadku uz ycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania okres lonego  w art. 2 pkt 16 
ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje takz e wszystkie inne oznakowania potwierdzające, z e roboty 
budowlane, dostawy spełniają wymagania ro wnorzędne. 

9) W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezalez nych, nie jest w stanie uzyskac  
okres lonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, z e ofertowane 
przez niego roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają ro wnowaz ne wymagania, 
Zamawiający w terminie prze siebie wyznaczonym, akceptuje inne s rodki dowodowe, a w 
szczego lnos ci dokumentacje techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni z e oferowane 
przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania okres lonego oznakowania 
lub okres lone wymagania wskazane przez Zamawiającego.  

10) Uz ycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 
oceniającą zgodnos c  lub sprawozdania z badan  przeprowadzonych przez tę jednostkę jako s rodka 
dowodowego potwierdzającego zgodnos c   z wymaganiami lub cechami okres lonymi w opisie 
przedmiotu zamo wienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamo wienia oznacza, z e 
zamawiający akceptuje ro wniez  certyfikaty wydane przez inne ro wnowaz ne jednostki oceniające 
zgodnos c . Zamawiający akceptuje takz e inne odpowiednie s rodki dowodowe, w szczego lnos ci 
dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do 
certyfikato w lub sprawozdan  z badan , ani moz liwos ci ich uzyskania  w odpowiednim terminie, o ile 
ten brak dostępu nie moz e byc  przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem z e dany 
wykonawca udowodni, z e wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi 
spełniają wymogi lub kryteria okres lone w opisie przedmiotu zamo wienia, kryteriach oceny ofert 
lub warunkach realizacji zamo wienia. 

11) Wykonawca, kto ry powołuje się na rozwiązania ro wnowaz ne opisanym przez Zamawiającego, jest 
zobowiązany wykazac  z e oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają 
wymagania okres lone przez Zamawiającego.  

12) Reakcja serwisowa polega na przyjęciu zgłoszenia serwisowego od wyznaczonego pracownika 
gminy na terenie kto rej znajduje się instalacja oraz ustalenie terminu wizyty z uz ytkownikiem 
instalacji. Następnie Wykonawca informuje pracownika gminy o ustaleniach co do naprawy 
instalacji. Wykonawca w ofercie okres la czas reakcji serwisu kto ry moz e wynosic  do: 12, 24, 36 lub 
48 godzin. 

13) Naprawa serwisowa obejmuje wymianę bądz  naprawę uszkodzonych elemento w instalacji w ten 
sposo b aby zapewnic  jej prawidłowe działanie.  

14) Zgłoszenia serwisowego dokonuje wyznaczony pracownik gminy na terenie kto rej znajduje się 
instalacja w formie zapewniającej udokumentowanie godziny zgłoszenia serwisowego. Od tego 
momentu liczony jest czas reakcji serwisu.    

 
Kody CPV: 
44621220-7 – Kotły grzewcze centralnego ogrzewania,  
45331110-1 – Instalowanie kotłów,  
 

III. Opis części zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza moz liwos ci składania ofert częs ciowych. 

 
IV. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamo wien , o kto rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
Zamo wien  Publicznych. 
 
VI. Umowy ramowe. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
VII. Dynamiczny system zakupów. 
Zamawiający nie zamierza ustanawiac  dynamicznego systemu zakupo w. 
 
VIII. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy w wysokos ci 10 % ceny ofertowej 

(brutto) zamówienia. 
2. Zabezpieczenie słuz y pokryciu roszczen  z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie moz e byc  wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w formie gwarancji, jez eli oferta 

została złoz ona wspo lnie przez kilku Wykonawco w, w tres ci gwarancji muszą byc  dokonane 
następujące stwierdzenia: 

1) wykaz wszystkich Wykonawco w wspo lnie składających ofertę; 
2) o tym, z e gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot 

zamo wienia nie został wykonany nalez ycie;  
3) wypłata nalez nej kwoty zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w 

ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę kto regokolwiek z Wykonawco w wspo lnie wykonujących 
zamo wienie; 

4) termin waz nos ci. 
5. Nalez ną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem 

umowy. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego - Powiatowy Bank Spo łdzielczy w Lubaczowie  Nr: 70 9101 0003 2001 0007 1954 0004 
z dopiskiem „wpisać nazwę niniejszego postępowania”. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moz e wyrazic  zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.  

7. Jez eli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwro ci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na kto rym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o kto rych mowa w ust. 3, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi byc  dokonywana z zachowaniem 
ciągłos ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos ci 

9. Zamawiający zwro ci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo wienia 
i uznania przez Zamawiającego wszystkich robo t za nalez ycie wykonane. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen  z tytułu rękojmi za wady wynosic  będzie 30% wysokos ci 
zabezpieczenia. 

11. Kwota, o kto rej mowa w ust. 11, zostanie zwro cona nie po z niej niz  w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady licząc od daty podpisania protokołu kon cowego odbioru robo t. 

 
X. Termin wykonania zamówienia: 
Zamo wienie nalez y zrealizowac   w terminie do dnia 31.10.2018 r. 
 
XI. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych – PLN. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia na następujących warunkach: 

1) Na podstawie 2 faktur końcowych, wystawionych dla poszczego lnych Zamawiających: Gmina 
Lubaczo w – kocioł na biomasę dla Ochotniczej Straz y Poz arnej w Krowicy Hołodowskiej oraz Gmina 
Horyniec-Zdro j – kocioł na biomasę dla Oczyszczalni S cieko w w Horyn cu Zdroju, po wykonaniu i 
bezusterkowym protokolarnym odbiorze wszystkich elemento w przedmiotu zamo wienia na rzecz 
poszczego lnych Zamawiających. 

 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy okres lony 
w specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia (wraz z dokonanymi przez Zamawiającego jej modyfikacjami 
oraz wyjas nieniami będącymi odpowiedziami na wnioski i zapytania Wykonawco w), specyfikacji dostawy i 
montaz u monitoringu oraz w kosztorysie ofertowym.  W przypadku ro z nic lub rozbiez nos ci pomiędzy tymi 
dokumentami Wykonawcy, na etapie przygotowania oferty, powinni zwro cic  się do Zamawiającego o 
wyjas nienie powodo w tych ro z nic oraz uzyskac  od niego jednoznaczną interpretację co do zakresu dostaw 
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objętych zamo wieniem. Wybrany Wykonawca, po podpisaniu umowy, w przypadku rozbiez nos ci zakresu 
dostaw nie moz e wykorzystywac  błędo w lub brako w w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomic  inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiającego, kto ry dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawcy zobowiązani będą do interpretacji zakresu zamo wienia 
„rozszerzająco”, tzn. zostaną zobowiązani do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich 
dostaw i prac wynikających z wymienionych wyz ej dokumento w, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z 
normatywami i przepisami prawa ukon czenia i oddania przedmiotu zamo wienia do eksploatacji w sposo b 
zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a kto rych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu 
nalez ytej starannos ci mo głby przewidziec , na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania. 
Wykonawcy sporządzają kosztorys ofertowy metodą uproszczoną w oparciu o własną kalkulację. Jednakz e ze 
względu na fakt, z e wynagrodzenie Wykonawcy zostało okres lone w niniejszym postępowaniu jako 
wynagrodzenie ryczałtowe, bez względu na sposo b obliczenia ceny i ewentualne błędy w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy lub jego brak w złoz onej ofercie, Wykonawcy przysługiwac  będzie wynagrodzenie 
okres lone w formularzu ofertowym. 
 
Do wykonania zamo wienia Wykonawca zobowiązany jest uz yc  materiało w gwarantujących odpowiednią 
jakos c , o parametrach technicznych i jakos ciowych odpowiadających włas ciwos ciom materiało w przyjętych 
w dokumentach przetargowych. 
Uz yte w dokumentacji przetargowej ewentualne nazwy materiało w i urządzen  nie są obowiązujące i nalez y 
je traktowac , jako propozycje Zamawiającego. Wykonawca moz e zastosowac  materiały i urządzenia 
ro wnowaz ne o parametrach techniczno – uz ytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiało w 
i urządzen  zaproponowanych w dokumentach przetargowych.  
 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązan  ro wnowaz nych pod względem: 

a) charakteru uz ytkowego (toz samos c  zastosowania i funkcji); 
b) parametro w dotyczących bezpieczen stwa uz ytkowania; 
c) wymogo w dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania (dla obiekto w uz ytecznos ci publicznej); 

oraz gwarantujących realizację prac i uzyskanie parametro w technicznych nie gorszych od załoz onych w  
dokumentach przetargowych. Wykonawca, kto ry powołuje się na rozwiązania ro wnowaz ne opisywanym 
przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazac  w ofercie, z e oferowane przez niego materiały i rozwiązania 
spełniają wymagania okres lone przez Zamawiającego; 
 
Wykonawca ma obowiązek posiadac  w stosunku do uz ytych materiało w i urządzen  dokumenty 
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 
s wiadectwa jakos ci). 
 
XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 
1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, okres lone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamo wieniu i SIWZ. 
2. Zamawiający informuje, z e zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, kto rego oferta została najwyz ej oceniona zgodnie z kryteriami oceny 
ofert, okres lonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 
3.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 
3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie okres la szczego łowych wymagan  w zakresie kompetencji lub uprawnien  
do prowadzenia działalnos ci zawodowej i dokona oceny spełniania warunko w udziału w 
postępowaniu w tym zakresie na podstawie os wiadczenia o spełnianiu warunko w udziału 
w postępowaniu. 

3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie okres la szczego łowych wymagan  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej i dokona oceny spełniania warunko w udziału w postępowaniu w tym zakresie 
na podstawie os wiadczenia o spełnianiu warunko w udziału w postępowaniu. 

3.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e, z e w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli okres 
prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, wykonał nalez ycie co najmniej 
jedną dostawę i montaz  kotła na paliwo stałe o mocy nie mniejszej, niz  30 kW. 
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Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamo wienia są s wiadczenia okresowe lub 
ciągłe, dopuszcza nie tylko zamo wienia wykonane (zakon czone), lecz takz e wykonywane. 
W takim przypadku częs c  zamo wienia juz  faktycznie wykonana musi spełniac  wymogi 
okres lone przez Zamawiającego w warunku. 

3.2. Wykonawca jest obowiązany wykazac  spełnianie warunko w udziału w postępowaniu okres lonych 
w Ogłoszeniu o zamo wieniu i SIWZ, w sposo b i za pomocą dowodo w okres lonych w ustawie,  
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich 
moz e z ądac  Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamo wienia (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1126) oraz w Ogłoszeniu o zamo wieniu i SIWZ. 

3.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamo wienia Wykonawcę, kto ry nie wykaże, 
z e spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.4. Wykonawcy mogą wspo lnie ubiegac  się o udzielenie zamo wienia, na zasadach okres lonych w art. 
23 ustawy PZP. 

3.5. Wykonawca moz e w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału w postępowaniu polegac  na 
zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmioto w, niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunko w prawnych, na 
zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP. 

3.6. Zamawiający oceni - z zastrzez eniem art. 24aa ustawy PZP - czy udostępnione Wykonawcy przez 
inne podmioty zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunko w udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, o kto rych mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak ro wniez  podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy 
wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca musi 
udowodnic  Zamawiającemu, z e realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmioto w, w szczego lnos ci przedstawiając zobowiązanie tych podmioto w do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji zamo wienia, na zasadach okres lonych w 
art. 22a ustawy PZP. 

3.7. Wykonawca, kto ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmioto w, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, kto ry zobowiązał się do udostępnienia zasobo w, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobo w, chyba z e za 
nieudostępnienie zasobo w nie ponosi winy. 

3.8. Jez eli zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
o kto rym mowa w Rozdziale XII pkt 3.5. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunko w udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, 
Zamawiający z ąda, aby Wykonawca w terminie okres lonym przez Zamawiającego: 
3.8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
3.8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częs ci zamo wienia, jez eli wykaz e 

zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o kto rych 
mowa w Rozdziale XII pkt 3.1.2 SIWZ oraz 3.1.3 SIWZ. 

3.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnos ciach lub sytuacji innych podmioto w na 
zasadach okres lonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umoz liwiającym nalez yte wykonanie zamo wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobo w, Zamawiający moz e 
z ądac  dokumento w, kto re okres lają w szczego lnos ci: 
3.9.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobo w innego podmiotu, 
3.9.2. sposo b wykorzystania zasobo w innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamo wienia publicznego, 
3.9.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo wienia publicznego, 
3.9.4. czy podmiot, na zdolnos ciach kto rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunko w 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
dos wiadczenia, zrealizuje usługi, kto rych wskazane zdolnos ci dotyczą. 

4. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP: 
4.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania w tym: 
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, 
4.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie okolicznos ci wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ, 

spos ro d okolicznos ci wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
4.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 
4.2.1. w stosunku do kto rego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
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likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub kto rego upadłos c  ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, kto ry po ogłoszeniu upadłos ci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jez eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba z e sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłos ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazac , z e nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmioto w, Zamawiający - z zastrzez eniem art. 24aa ustawy 
PZP – zbada czy nie zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, o kto rych mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak ro wniez  podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 
ustawy PZP i kto re wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.  

4.5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
www.lubaczow.com.pl informacji dotyczących m.in. nazw (firm) oraz adreso w Wykonawco w, 
kto rzy złoz yli oferty, przekazuje Zamawiającemu os wiadczenie o przynalez nos ci lub braku 
przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumento w (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), o kto rej mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzo r os wiadczenia o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci 
do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

4.6. Wykonawcy, kto rzy nalez ąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumento w, kto rzy złoz yli odrębne oferty, podlegają 
wykluczeniu, chyba z e wykaz ą, z e istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakło cenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

4.7. Wykonawca, kto ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy PZP oraz 16-
20 ustawy PZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP, moz e przedstawic  dowody na to, z e 
podjęte przez niego s rodki są wystarczające do wykazania jego rzetelnos ci, w szczego lnos ci 
udowodnic  naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zados c uczynienie pienięz ne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjas nienie stanu faktycznego oraz wspo łpracę z organami s cigania oraz podjęcie konkretnych 
s rodko w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kto re są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy PZP nie stosuje się, jez eli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  
o udzielenie zamo wienia oraz nie upłynął okres lony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

4.8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany 
złoz yc  wraz z ofertą aktualne os wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  
w Ogłoszeniu o zamo wieniu i SIWZ. 

 
XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP: 
Część I – oświadczenia składane wraz z ofertą: 
1. Zamawiający z ąda złoz enia, wraz z ofertą, aktualnych na dzien  składania ofert os wiadczen  w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamo wieniu oraz w SIWZ, stanowiących wstępne 
potwierdzenie, z e Wykonawca: 
1) nie podlega wykluczeniu i  
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Os wiadczenia, o kto rym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie dokumento w, kto rych wzo r 
zawierają załączniki do SIWZ. 

3. Os wiadczenia muszą potwierdzac  spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia i muszą byc  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  
W przypadku Wykonawcy, kto ry polega na zdolnos ciach innych podmioto w, Wykonawca zamieszcza 
informacje – o kaz dym z tych podmioto w – w Os wiadczeniu, potwierdzające brak istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunko w udziału w postępowaniu w zakresie w 
jakim powołuje się na ich zasoby. 

4. W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, Os wiadczenia składa kaz dy  
z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
oraz potwierdzające spełnianie warunko w udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim kaz dy z tych 
Wykonawco w wykazuje spełnianie warunko w udziału w postępowaniu. Os wiadczenia kaz dego  
z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, podpisują osoby uprawnione do 

http://www.lubaczow.com.pl/
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reprezentowania kaz dego z tych Wykonawco w. 
 
Część II – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamo wienia wezwie Wykonawcę, kto rego oferta została najwyz ej 

oceniona, do złoz enia w wyznaczonym, nie kro tszym niz  5 dni, terminie aktualnych na dzien  złoz enia 
os wiadczen  lub dokumento w: 
5.1. potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu, 
5.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, 
5.3. potwierdzających, z e oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom okres lonym przez 

Zamawiającego 
- okres lonych w Ogłoszeniu o zamo wieniu, w SIWZ i w ustawie. 

6. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej 
lub zawodowej, Zamawiający z ąda dokumento w: 
6.1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych ro wniez  

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli okres 
prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartos ci, przedmiotu, 
dat wykonania i podmioto w, na rzecz kto rych dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodo w okres lających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalez ycie; 
- przy czym dowodami, o kto rych mowa, są referencje bądz  inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz kto rego dostawy były wykonywane, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jez eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac  tych dokumento w – os wiadczenie Wykonawcy;  
- w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądz  inne 
dokumenty potwierdzające ich nalez yte wykonywanie powinny byc  wydane nie wczes niej niz  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jez eli wykaz, os wiadczenia lub inne złoz one przez Wykonawcę dokumenty będą budzic  wątpliwos ci 
Zamawiającego, moz e on zwro cic  się bezpos rednio do włas ciwego podmiotu, na rzecz kto rego 
dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznos ciach,  
o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP, okres lonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu  
o zamo wieniu oraz SIWZ, Zamawiający z ąda złoz enia następujących dokumento w (w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa 
każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach 
Wykonawca polega, niżej wymienione dokumenty składane są w odniesieniu do każdego z tych 
podmiotów): 
7.1. odpisu z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci gospodarczej, 

jez eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o kto rych mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawca składa, stosownie do tres ci art. 24 ust. 11 ustawy PZP 
os wiadczenie o przynalez nos ci albo braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej;  
w przypadku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moz e złoz yc  wraz  
z os wiadczeniem dokumenty bądz  informacje potwierdzające, z e powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu. Przykład wzoru os wiadczenia o przynalez nos ci 
lub braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik do SIWZ. 

9. Jez eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumento w, o kto rych mowa w Rozdziale XIII SIWZ pkt 7 ppkt 7.1: 
9.1. składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w kraju, 

w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego ro wnowaz nego dokumentu 
wydanego przez włas ciwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w kto rym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, 

10. Dokumenty, o kto rych mowa w Rozdziale XIII pkt  7 ppkt 7.1 i pkt 9 ppkt 9.1 SIWZ, powinny byc  
wystawione nie wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

11. Jez eli w kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, kto rej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumento w, o kto rych mowa w Rozdziale XIII pkt 9 
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio os wiadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo oso b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os wiadczenie osoby, kto rej 
dokument miał dotyczyc , złoz one przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego włas ciwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 12 Rozdziału XIII SIWZ 
stosuje się. 

12. W przypadku wątpliwos ci co do tres ci dokumentu złoz onego przez Wykonawcę, Zamawiający moz e 
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zwro cic  się do włas ciwych organo w odpowiednio kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

13. Jez eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamo wienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złoz enia 
wszystkich lub niekto rych os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających, z e nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jez eli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, z e złoz one uprzednio os wiadczenia lub dokumenty nie są juz  aktualne, do złoz enia aktualnych 
os wiadczen  lub dokumento w. 

14. Os wiadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, składane przez Wykonawcę, muszą 
spełniac  wymagania okres lone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016r. w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich moz e z ądac  Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem 
ws. dokumento w”. 

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złoz enia os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających spełnianie 
warunko w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jez eli Zamawiający posiada 
aktualne os wiadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub moz e je uzyskac  za pomocą 
bezpłatnych i ogo lnodostępnych baz danych, w szczego lnos ci rejestro w publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnos ci podmioto w realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu os wiadczen  lub 
dokumento w, kto re znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w kto rym 
wymagane dokumenty lub os wiadczenia były składane, lub do wskazania dostępnos ci os wiadczen  lub 
dokumento w w formie elektronicznej pod okres lonymi adresami internetowymi ogo lnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych. 

16. Wykaz os wiadczen  i dokumento w, kto re Wykonawca ma dostarczyc  na wezwanie Zamawiającego w celu 
potwierdzenia z e dostawy odpowiadają wymaganiom okres lonym przez Zamawiającego: 
a) karta katalogowa kotła na biomasę,  
b) os wiadczenie (w oryginale) producenta/importera kotła na biomasę na przedmiotowe zadanie o    

udzielonym okresie gwarancji (na szczelnos c  korpusu kotła oraz wszystkie podzespoły elektroniczne 
i elementy zuz ywające się). 

c) Certyfikat spełnienia klasy 5. 
 
XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z Wykonawcami: 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za 

pos rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobis cie, za pos rednictwem posłan ca, faksu lub przy 
uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o s wiadczeniu 
usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z zastrzez eniem postanowien  ust. 2. 

2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca zobowiązany jest: 
2.1. złoz yc  ofertę – pod rygorem niewaz nos ci – w formie pisemnej; 
2.2. złoz yc  Os wiadczenie w formie pisemnej; 
2.3. złoz yc  os wiadczenia, o kto rych mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumento w – dotyczące 

Wykonawcy i innych podmioto w, na kto rych zdolnos ciach lub sytuacji polega Wykonawca na 
zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP – w oryginale; 

2.4. złoz yc  dokumenty, o kto rych mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumento w – inne niz  
os wiadczenia lub dokumenty, o kto rych mowa w pkt 2.3 – w oryginale lub kopii pos wiadczonej za 
zgodnos c  z oryginałem. Pos wiadczenia za zgodnos c  z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot, na kto rego zdolnos ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumento w, kto re kaz dego z nich dotyczą. Pos wiadczenie za zgodnos c  z oryginałem następuje w 
formie pisemnej lub w formie elektronicznej; 

2.5. złoz yc  inne dokumenty, o kto rych mowa w ustawie PZP – w formie oryginału lub kopii 
pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem; 

2.6. złoz yc  pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii pos wiadczonej notarialnie; 
3. Jez eli Zamawiający lub Wykonawca przekaz ą – inne niz  okres lone w pkt 2 - os wiadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pos rednictwem faksu lub przy uz yciu s rodko w komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o s wiadczeniu usług drogą elektroniczną 
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drogą elektroniczną, kaz da ze stron na z ądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

4. Zamawiający moz e z ądac  przedstawienia oryginału lub notarialnie pos wiadczonej kopii dokumento w,  
o kto rych mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niz  os wiadczenia, 
wyłącznie wtedy, gdy złoz ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwos ci co do jej 
prawdziwos ci. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępnos ci os wiadczen  lub dokumento w, o kto rych mowa w 

§ 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumento w, w formie elektronicznej pod okres lonymi adresami 
internetowymi ogo lnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumento w. 

7. Os wiadczenia i dokumenty dla wykazania spełnienia warunko w udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia, o kto rych mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania 
Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, zostaną złoz one odpowiednio w formie  
i zgodnie z wymaganiami okres lonymi w ustawie, rozporządzeniu ws. dokumento w i w SIWZ. 
Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich 
treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 

8. Zamawiający na stronie internetowej www.lubaczow.com.pl opublikował Ogłoszenie o zamo wieniu oraz 
niniejszą SIWZ. 

9. Nie będą udzielane wyjas nienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub 
drogą telefoniczną. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawco w, w celu wyjas nienia 
wątpliwos ci dotyczących SIWZ. 

11. Wykonawca moz e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjas nien  niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, z e wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie po z niej niz  do kon ca 
dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
XV. Wymagania dotyczące wadium:  
1.   Ustala się wadium w wysokos ci 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). 
2.   Wadium moz e byc  wnoszone w jednej lub kilku formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo-kredytowej, z tym z e 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięz nym; 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
z po z n. zm.) 

3. Wadium wnoszone: 
w pieniądzu nalez y wnies c  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Powiatowy Bank 
Spo łdzielczy w Lubaczowie Nr: 70 9101 0003 2001 0007 1954 0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu: 
wadium przetargowe na zadanie „wpisać nazwę niniejszego postępowania oraz numer (numery) 
zadania (zadań)”. 
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodnos c  z oryginałem nalez y dołączyc  do oferty.  
Wnoszone w pozostałych formach: do depozytu w Kasie Urzędu Gminy Lubaczo w, przy czym musi to 
nastąpic  przed upływem terminu składania ofert, a do oferty nalez y dołączyc  kopię dokumentu. 

4. Z tres ci gwarancji powinno wynikac  bezwarunkowe i nieodwołalne, na kaz de pisemne z ądanie zgłoszone 
przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznos ciach okres lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.  

5. Tres c  gwarancji wadialnej musi zawierac  następujące elementy: 
1) nazwa i adres Zamawiającego - Gmina Lubaczo w, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczo w 
2) okres lenie przedmiotu zamo wienia, 
3) nazwę i adres Wykonawcy,  
4) termin waz nos ci. 

6. Wadium musi byc  wniesione najpo z niej do wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku 
Wykonawco w składających wspo lnie ofertę, wadium moz e wnies c  jeden z nich. 

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jez eli w podanym terminie rachunek bankowy 
Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 

8. Wykonawca, kto ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w 
wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

http://www.lubaczow.com.pl/
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9. Zamawiający zwro ci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, kto rego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z 
zastrzez eniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

10. Wykonawcy, kto rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamo wienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
nalez ytego wykonania umowy, jez eli jego wniesienia z ądano. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, kto ry wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

12. Zamawiający zwro ci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po uniewaz nieniu postępowania o 
udzielenie niniejszego zamo wienia publicznego. 

13. Jez eli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwro ci wadium wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na kto rym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Zamawiający z ąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, kto remu zwro cono wadium na 
podstawie pkt 9, jez eli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okres lonym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jez eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
kto rym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn lez ących po jego stronie, nie złoz ył os wiadczen  lub 
dokumento w potwierdzających okolicznos ci, o kto rych mowa w art.25 ust.1, os wiadczenia, o kto rym 
mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o kto rej mowa w 
art.87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak moz liwos ci wybrania oferty złoz onej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jez eli Wykonawca, kto rego oferta została wybrana:  
1) odmo wił podpisania umowy w sprawie zamo wienia publicznego na warunkach okres lonych w 

ofercie; 
2) nie wnio sł wymaganego zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamo wienia publicznego stało się niemoz liwe z przyczyn lez ących po 

stronie Wykonawcy. 
 
XVI. Termin związania ofertą: 
1. Termin związania ofertą złoz oną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moz e przedłuz yc  termin związania ofertą,  

z tym z e Zamawiający moz e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwro cic  się do Wykonawco w o wyraz enie zgody na przedłuz enie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuz szy jednak niz  60 dni.  

 
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Kaz dy Wykonawca moz e przedłoz yc  tylko jedną ofertę. Złoz enie więcej niz  jednej oferty spowoduje, z e 

oferty zostaną odrzucone. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaz nos ci, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
3. Na ofertę składają się: 

a) formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia, 
b) Oświadczenia zgodnie ze wzorem załącznika do SIWZ, 
c) Os wiadczenia, zas wiadczenia, dokumenty niezbędne do przyznania punkto w w innych kryteriach niz  

cena: 
1) Os wiadczenia o długos ci okresu gwarancji w celu ustalenia ilos ci punkto w w kryterium okres 

gwarancji za wady 
d) dokument potwierdzający posiadanie uprawnien  do złoz enia (podpisania) oferty i jej załączniko w, 

jez eli prawo to nie wynika z innych dokumento w złoz onych wraz z ofertą. 
4. Oferta powinna byc  napisana w języku polskim, w sposo b czytelny, na maszynie do pisania, nies cieralnym 

atramentem, na komputerze lub inną trwałą techniką, podpisana i opieczętowana przez 
uprawnionego(nych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi go zasadami 
reprezentacji oraz opatrzona datą. Upowaz nienie do podpisania oferty musi byc  dołączone do oferty, 
jez eli nie wynika ono z innych dokumento w załączonych przez Wykonawcę. 

5. Jez eli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi 
w swej tres ci jednoznacznie wskazywac  uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi 
zostac  dołączone do oferty i musi byc  złoz one w oryginale lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c   
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z oryginałem notarialnie. 
6. Kaz dy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niz  język polski winien byc  złoz ony 

wraz z tłumaczeniem na język polski, pos wiadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwos ci uznaje się, 
iz  wersja polskojęzyczna jest wersją wiąz ącą. W przypadku o kto rym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia 
ws. dokumento w Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumento w. 

7. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, kto re zmieniłyby tres c  os wiadczenia, informacji oraz warunku 
podanego w zapisach niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia. 

8. Ewentualne poprawki powinny byc  naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 
9. Jez eli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niekto re informacje w nich 

zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest nie po z niej niz   
w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, z e nie mogą one byc  
udostępniane oraz wykazac  (załączyc  do oferty pisemne uzasadnienie faktyczne i prawne), iz  zastrzez one 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moz e zastrzec nazwy (firmy) oraz jego 
adresu, a takz e informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamo wienia  
i warunko w płatnos ci zawartych w jego ofercie. 
Stosownie do powyz szego, jez eli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązko w wynikających z ustawy, 
Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, z e zastrzez enie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 
bezskuteczne i w zawiązku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie  
i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)”. 
Zaleca się, aby zastrzez one informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale, oddzielnie 
spięte i dołączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie). 
UWAGA: Sam fakt złoz enia dokumento w do osobnej koperty i opatrzenie ich klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa” nie wykazuje znamion działan  wykazania zastrzez enia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca winien zamies cic  ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie (opakowaniu). Kopertę 
nalez y opisac  w podany niz ej sposo b: 
 

Urząd Gminy Lubaczów 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów 

„wpisać nazwę niniejszego postępowania” 
Oferta – nie otwierać przed dniem 17.08.2018 r. godz. 10:15 

 

11. Oferta powinna byc  złoz ona w sposo b uniemoz liwiający jej przypadkowe otwarcie. 
12. Jez eli oferta zostanie złoz ona w inny sposo b niz  wyz ej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialnos ci 

za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 
13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoz eniem oferty ponosi Wykonawca. 
14. Wykonawca (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną działającą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji 

i Informacji Działalnos ci Gospodarczej winien oznaczyc  w ofercie osobę Wykonawcy firmą zgodnie z 
wymaganiami art. 434 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz „wyro z nikiem”, 
jez eli jest uz ywany. 

15. Wykonawca moz e przed upływem terminu składania ofert wprowadzic  zmiany, poprawki, modyfikacje  
i uzupełnienia do złoz onej oferty pod warunkiem, z e Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi 
byc  złoz one według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, kto ry wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawnos ci procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofac  się z postępowania poprzez 
złoz enie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek  
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposo b będą otwierane w pierwszej 
kolejnos ci po potwierdzeniu poprawnos ci postępowania Wykonawcy oraz zgodnos ci z danymi 
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cena oferty powinna byc  obliczana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Cena oferty musi byc  

wyraz ona w PLN z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. 
2. Do obliczenia ceny oferty nalez y posłuz yc  się formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub 

sporządzonym na jego podstawie. 
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o kto rych mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunko w Zamo wienia, powinien w cenie oferty brutto ując  wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
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i pełnego wykonania przedmiotu zamo wienia oraz uwzględnic  inne opłaty i podatki,  
a takz e ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

4. Kaz dy z Wykonawco w moz e zaproponowac  tylko jedną cenę. 
5. Jez eli zostanie złoz ona oferta, kto rej wybo r prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaro w i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaro w i usług, kto ry miałby obowiązek rozliczyc  
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na 
realizację przedmiotu zamówienia.  

7. Wszystkie ceny okres lone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres waz nos ci umowy i nie będą 
podlegały zmianom, za wyjątkiem zmian opisanych w Rozdziale XXIII SIWZ - Warunki istotnych zmian 
umowy w stosunku do tres ci oferty. 

 
XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty, przygotowane w sposo b okres lony w rozdziale XVII specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia, 

nalez y przesłac  pocztą lub złoz yc  w Urzędzie Gminy Lubaczo w, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczo w, sekretariat, 
poko j nr 4, w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godz. 10:00. 
Na Wykonawcy spoczywa cięz ar złoz enia oferty w terminie wskazanym powyz ej. W przypadku złoz enia 
oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoz eniu oferty po terminie 
oraz zwro ci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie 
Gminy Lubaczo w, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczo w, sala narad –poko j nr 6 - w obecnos ci Wykonawco w, kto rzy 
zechcą uczestniczyc . 

3. Bezpos rednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc  na 
sfinansowanie zamo wienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawco w, a takz e informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamo wienia i warunko w płatnos ci 
zawartych w ofertach. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamies ci na stronie internetowej www.lubaczow.com.pl  
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie zamo wienia; 
2) firm oraz adreso w Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamo wienia i warunko w płatnos ci zawartych w ofertach. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  
www.lubaczow.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP i ust. 6 niniejszego 
Rozdziału SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy 
PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  
nr 4 do SIWZ. 
 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  

i ich wagami: 
1) Cena - cena ofertowa (brutto) – waga 60%; 
2) Gwarancja - okres gwarancji za wady – waga 20%. 
3) Serwis - czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – waga 20% 

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 

przyznawane będą punkty w ramach wymienionych wyz ej kryterio w wg następujących zasad: 

Wo n = C n + G n + Sn 

gdzie: 

Wo n – wskaz nik oceny oferty (łączna wartos c  punktowa w ramach trzech kryterio w); 

C n (cena)  – łączna ilos c  punkto w przyznana ofercie w ramach kryterium „cena”, maksymalnie 60 punkto w; 

G n (gwarancja)  – łączna ilos c  punkto w przyznana ofercie w ramach kryterium „gwarancja za wady”, 

maksymalnie 20 punkto w; 

http://www.lubaczow.com.pl/
http://www.lubaczow.com.pl/
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S n (serwis)  – łączna ilos c  punkto w przyznanych ofercie w ramach kryterium „czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji”, maksymalnie 20 punkto w; 

n – numer oferty rozpatrywanej. 

 

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę dostawy i montaz u kotło w na biomasę. Oferta z najniz szą 
ceną otrzyma maksymalną ilos c  punkto w (60 pkt.), oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji 
„mniej lepiej” w stosunku do oferty najtan szej wg wzoru:  

C n = [C min / C n] x 100 pkt. x 60% (waga kryterium), gdzie: 

C n - liczba punkto w za cenę oferty rozpatrywanej  

C min - najniz sza cena ofertowa spos ro d ofert rozpatrywanych 

C n - cena oferty rozpatrywanej 

Cena oferty winna byc  liczona do dwo ch miejsc po przecinku według zasady: wartos ci ro wne lub wyz sze od 
5 - w go rę, wartos ci mniejsze od 5 – w do ł. 

Gwarancja – obejmuje zadeklarowaną przez Wykonawcę długos c  okresu gwarancji jakos ci na dostarczone i 
zamontowane kotły na biomasę.  
Najkro tszy moz liwy okres gwarancji za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata, a najdłuz szy 
moz liwy okres gwarancji za wady uwzględniony przy ocenie ofert to 5 lat.  Punkty w ramach tego kryterium 
będą przyznawane następująco” 

1) Zadeklarowany okres gwarancji wynoszący 2 lata – 5 pkt 
2) Zadeklarowany okres gwarancji wynoszący 3 lata – 10 pkt 
3) Zadeklarowany okres gwarancji wynoszący 4 lata – 15 pkt 
4) Zadeklarowany okres gwarancji wynoszący 5 lat i więcej – 20 pkt. 

Podanie okresu gwarancji (ilos ci lat) kro tszego niz  2 lata będzie skutkowac  odrzuceniem oferty na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z po z n. zm.). Okres 
gwarancji za wady liczony będzie od dnia odbioru kon cowego całego przedmiotu umowy. 
W przypadku podania okresu gwarancji (ilos ci lat) dłuz szego niz  5 lat Zamawiający przyzna za powyz sze 
kryterium maksymalną ilos c  punkto w tj. 20. 
Wykonawca winien wskazac  okres gwarancji za wady w pełnych latach tj.: 2, 3, 4 lub 5 lat. 
W przypadku podania czasu w innej jednostce niz  rok, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanego przez 
Wykonawcę czasu do pełnych lat. 
 
Serwis – obejmuje zadeklarowany przez Wykonawcę czas reakcji serwisu w okresie gwarancji. 
Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane następująco: 

1) Zadeklarowany czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniz ej 48 godzin – 5 pkt  
2) Zadeklarowany czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniz ej 36 godzin – 10 pkt  
3) Zadeklarowany czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniz ej 24 godzin – 15 pkt  
4) Zadeklarowany czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniz ej 12 godzin – 20 pkt  

3. Ilos c  punkto w przyznanych badanej ofercie Wo to suma punkto w z kryterium cena C (maksymalnie 60 
pkt), kryterium okres gwarancji za wady G (maksymalnie 20 pkt), kryterium czas reakcji serwisu S                          
w okresie gwarancji (maksymalnie 20 pkt ), Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, kto ra uzyska 
największą ilos c  punkto w (maksymalnie 100). 

4. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. 
5. Obliczenia będą prowadzone z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. Zamo wienie zostanie 

udzielone Wykonawcy, kto ry uzyska najwyz szą liczbę punkto w w wyniku oceny ofert na podstawie 
kryterio w oceny okres lonych w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mo gł wybrac  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, z e zostały 
złoz one oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawco w, kto rzy złoz yli te oferty, do 
złoz enia w terminie okres lonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowac  cen wyz szych niz  zaoferowane  
w złoz onych ofertach. 

8. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, kto ra uzyska najwyz szą ilos c  
punkto w w ramach kryterio w oceny ofert.  

 
XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego: 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawco w, kto rzy złoz yli 

ofertę o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres jez eli jest miejscem wykonywania działalnos ci Wykonawcy, kto rego ofertę 
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wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jez eli są 
miejscami wykonywania działalnos ci Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty, a takz e punktację 
przyznaną ofertom w kaz dym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, kto rzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, kto rych oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, 
4) uniewaz nieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

2. Informacja, o kto rej mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na kto rej jest 
udostępniona specyfikacja. 

3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamo wienia, w przypadku wybrania oferty złoz onej przez 
Wykonawco w ubiegających się wspo lnie o udzielenie zamo wienia będą oni zobowiązani do przedłoz enia 
Zamawiającemu umowy regulującej wspo łpracę tych Wykonawco w. 

4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia się w celu zawarcia umo w na wykonanie zadania 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunko w 

zamo wienia. 
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złoz onej oferty Wykonawcy. 
3. W umowie Wykonawca zobowiąz e się do naprawienia powstałej szkody w całos ci i pokryje koszty w razie 

nienalez ytego wykonania zamo wienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem 

lub telefonicznie. 
5. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich 

czynnos ci związanych z zawieraniem umowy. 
6. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamo wienia nastąpi po jego wykonaniu.  
 
XXIII. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty. 
1. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody wyraz onej na pis mie  

w formie aneksu, pod rygorem niewaz nos ci takiej zmiany. 
2. Zamawiający przewiduje moz liwos c  istotnych zmian postanowien  umowy m.in. w następujących 

przypadkach: 
1) Termin wykonania umowy moz e ulec przesunięciu w przypadku opo z nien  wynikających z:  

a) przestojo w i opo z nien  zawinionych przez Zamawiającego,  

b) wystąpienia warunko w atmosferycznych uniemoz liwiających wykonywanie prac – fakt ten 

musi zostac  zgłoszony Zamawiającemu na pis mie i zostac  potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru,  

c) polecen  wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz 

nie wynikających z uchybien  Wykonawcy, 

d) koniecznos ci uzyskania decyzji lub uzgodnien , mogących spowodowac  wstrzymanie prac 

instalacyjnych z przyczyn niezalez nych od wykonawcy.  

2) Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany postanowien  umowy w stosunku do tres ci oferty w 

przypadkach, gdy:  

a) koniecznos c  wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niz  Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

wdraz anie projektu, w ramach kto rego realizowane jest zamo wienie,  

b) koniecznos c  wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy instytucjami  nadzorującymi wdraz anie projektu,  

c) koniecznos c  wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

projektu.  

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamo wienia, dopuszcza się, za zgodą 

Zamawiającego, moz liwos c  wykonania prac instalacyjnych w inny sposo b niz  okres lono to w 

opisie przedmiotu zamo wienia. Przedmiotowe zmiany muszą byc  korzystne dla Zamawiającego 

(zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, 

jakos ciowe i cechy uz ytkowe, jak te, kto re stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą 

prowadzic  do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o 

kto rej mowa powyz ej moz e byc  dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i moz e nastąpic  w 

szczego lnos ci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi 

okolicznos ciami:  
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a) niedostępnos c  na rynku materiało w lub urządzen  wskazanych w opisie przedmiotu 

zamo wienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiało w lub urządzen ,   

b) pojawienie się na rynku materiało w lub urządzen  nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie koszto w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub koszto w eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamo wienia,  

d) koniecznos c  zrealizowania zamo wienia przy zastosowaniu innych rozwiązan  technicznych 

czy technologicznych niz  wskazane w opisie przedmiotu zamo wienia, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązan  groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy,  

e) pozwolą osiągnąc  obniz enie koszto w eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uz ytkowe, 

estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamo wienia,  

f) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w 

trakcie eksploatacji przedmiotu zamo wienia,  

g) wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzien  odbioru prac instalacyjnych przepisami wykonania 

przedmiotu umowy.  

4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organo w 

administracji, w szczego lnos ci:  

a) przekroczenie zakres lonych przez prawo termino w wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwolen  itp.,  

b) koniecznos c  uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, kto rego 

koniecznos ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,  

c) koniecznos c  zaspokojenia roszczen  lub oczekiwan  oso b trzecich - w tym grup społecznych 

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemoz liwych do jednoznacznego okres lenia w 

chwili zawierania umowy,  

d) kolizji z planowanymi lub ro wnolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami.  

3. Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany kierownika prac, przy czym osoby zastępujące muszą 
spełniac  warunki okres lone w umowie. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania  z podwykonawco w, przewiduje się 

moz liwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania częs ci zamo wienia 

podwykonawcom lub dalszym  

podwykonawcom, jez eli Wykonawca uzna to za konieczne i złoz y odpowiedni wniosek  w formie pisemnej.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawco w, przewiduje się 

moz liwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamo wienia lub zwiększenia 

bądz  zmniejszenia liczby podwykonawco w, jez eli wykonawca uzna to za konieczne i złoz y odpowiedni 

wniosek w formie pisemnej, przy czym jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na kto rego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach okres lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazac  

zamawiającemu, z e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania 

o udzielenie zamo wienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy moz e nastąpic  pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę os wiadczen  podwykonawco w i dalszych podwykonawco w, kto rzy byli 

związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego nalez nego 

wynagrodzenia za wykonaną częs c  zamo wienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.  

6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaro w i usług - zmianie ulegnie wysokos c  

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokos ci stawki VAT. Zmiana 

wysokos ci wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej w 

rozbiciu na cenę netto i VAT, kto re wykonawca przedłoz y zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  W 

razie zmiany wysokos ci minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokos ci minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiso w ustawy z dnia 10 paz dziernika 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2008 ze zm.), jez eli zmiana ta będzie miała wpływ 

na koszty wykonania zamo wienia przez Wykonawcę.  
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7. W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokos ci stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jez eli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamo wienia przez Wykonawcę.  

Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 6 i 7, jest pisemne 
zgłoszenie przez Wykonawcę z ądania zmiany tej wysokos ci,  w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego takie z ądanie.  

8. W zgłoszeniu Wykonawca szczego łowo opisze i przedstawi wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 5 

i 6 na koszt wykonania zamo wienia. Opis i wyliczenie powinny zostac  poddane badaniu biegłego 

rewidenta, kto ry wyda opinię w zakresie ich rzetelnos ci  i prawidłowos ci. Wykonawca do zgłoszenia 

załączy opinię biegłego rewidenta.  W przypadku, gdy opinia biegłego potwierdzi wartos c  wpływu zmian 

na koszt wykonania zamo wienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną  w opinii kwotę 

(zmiana dotyczy tylko zadania 1).  

 
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują s rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy 

PZP, jez eli ma lub miał interes w uzyskaniu zamo wienia oraz ponio sł lub moz e ponies c  szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepiso w ustawy PZP. 

2. S rodki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamo wieniu oraz SWIZ przysługują ro wniez  organizacjom 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia s rodko w ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamo wien  Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos ci Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia lub zaniechania czynnos ci, do kto rej Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 

4. Ze względu na to, z e wartos c  zamo wienia jest mniejsza niz  kwoty okres lone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynnos ci: 
1) okres lenia warunko w udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamo wienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamo wienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. W związku z tym, z e wartos c  zamo wienia jest mniejsza niz  kwoty okres lone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, terminy na wniesienie odwołania okres lają art. 182 ust. 1 pkt 2, art. 
182 ust. 2 pkt 2, art. 182 ust. 3 pkt 2, art. 182 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 lit. a ustawy PZP. 
 

XXV. Inne postanowienia. 

1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace instalacyjne, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu:  

1) umowa ma miec  formę pisemną,  
2) umowa ma byc  zgodna z prawem, w szczego lnos ci z przepisami kodeksu cywilnego  i ustawy Prawo 

zamo wien  publicznych,  
3) umowa ma zawierac  zapisy umoz liwiające zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu 

realizacji zamo wienia przez podwykonawcę,  
4) umowa ma dokładnie okres lac  zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin 

ich wykonania,  
5) umowa nie moz e zawierac  terminu zapłaty faktury dłuz szego niz  30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu prac,  
6) umowa nie moz e wyłączac  odpowiedzialnos ci gło wnego wykonawcy przed zamawiającym za 

wykonanie całos ci zamo wienia, takz e tych wykonanych przez podwykonawco w,  
7) umowa ma zawierac  warunek zaakceptowania jej przez zamawiającego na zasadach wynikających z 

umowy zamawiającego z wykonawcą,  
8) umowa nie moz e zawierac  zapiso w sprzecznych z umową zawartą pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą,  
9) umowa nie moz e zawierac  postanowien  uzalez niających uzyskanie przez podwykonawcę płatnos ci 

od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
prac wykonanych przez podwykonawcę lub uzalez niających zwrot podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 
zamawiającego wykonawcy,  
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10) umowy o podwykonawstwo mogą zawierac  zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i 
dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokoło w odbioro w częs ciowych i 
kon cowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W 
przypadku jes li w tych protokołach zawarte będą zastrzez enia lub uwagi wykonawca zobligowany 
będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.   

2. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które, z uwagi na 

wartość nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu - obowiązkowi przedkładania 

zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo, kto rych przedmiotem są dostawy o wartos ci 

mniejszej niz  0,5% wartos ci umowy  w sprawie zamo wienia publicznego. Wyłączenie, o kto rym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umo w o podwykonawstwo o wartos ci większej niz  50 000 zł. 

 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 
2) Załącznik nr 2 - Os wiadczenie dotyczące spełnienia warunko w udziału w postępowaniu. 
3) Załącznik nr 3 - Os wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  
4) Załącznik nr 4 - Os wiadczenie o przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej. 
5) Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw. 
6) Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy. 
7) Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamo wienia – Program Funkcjonalno  Uz ytkowy – tylko częs c  

dotycząca dostawy i montaz u kotło w . 


