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CMINA 0STR6w MAZOWIECKA

reprezentowana przez
W6jta Gminy Ostr6w Mazowiecka

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 11.02.2019 r. -

w postqpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:

„Dostaw^ i montaz kott6w na biomasQ oraz instalacji fotowoltaicznych
na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka"

(Znak sprawy: IG.271.38.2018)

Zamowienie wspdifinansowanego jest ze ̂ rodkbw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Os Priorytetowa IV Przejkie na gospodark? niskoemisyjn^,

Dziaianie 4.1 Odnawialne zrddta energii Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

ZATWIERDZAM

Wojt Gminy Ostrow Mazowiecka - Waldemar Brzostek

Ostrow Mazowiecka, dnia 11 luty 2019 r.
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RozdziaJ 1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiaj^cego.

Gmina Ostrow Mazowiecka zwana dalej ..Zamawiajqcym"
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka

NIP: 7591622397, REGON: 550667913

Nr telefonu: +48 (29) 74 68 600, nr faksu: +48 (29) 74 68 600 w. 30
Godziny urz^dowania Urz^du Gminy Ostrowi Mazowieckiej:
poniedziatek - piqtek; w godz. 7.30 - 15.30,

z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Adres poczty elektronicznej: eminaQ.strowmazt5)hnme.pl
Strona Internetowa: htto://ostrow maznwiecka.bipgmina.pl

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamowienia.

Post^powanle o udzielenle zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) oraz
aktow wykonawczych wydanych na |ej podstawie. W zakresie nieuregulowanym
w niniejszej SIWZ zastosowanle majq przepisy ustawy Pzp.

1.3. Wartos^ zamdwienia.

Wartosc zamowienia lest wi^ksza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych w odniesieniu do dostaw i usiug.

1.4. Stownik.

Uzyte w niniejszej SIWZ (oraz w zatqcznikach) terminy majq nast^pujgce
znaczenie:

1) ..ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.),

2) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3) ..zamowienie" - zamdwienie publiczne, ktorego przedmiot zostat opisany

w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ,

4) „post^powanie" - post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego,
ktorego dotyczy niniejsza SIWZ,

5) „Zamawiaj^cy" - Gmina Ostrow Mazowiecka,

6) „JEDZ" - Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia sporzqdzony zgodnie
z wzorem standardowego formularza okre^lonego w rozporzqdzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

1.5. Wykonawca powinlen doWadnie zapoznac siq z niniejszq SIWZ i zbzyd ofert^
zgodnie z jej wymaganiami.
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1.6. W przedmiotowym post^powaniu o udzielenie zamowienia komunikacja
mi^dzy Zamawiaj^cym, a Wykonawcami odbywa si^ przy uzyciu miniPortalu
https://mininnrtal.uzD.gov.Dl. ePUAFu https://epuaD.gov.Dl/wDs/Dortal oraz

poczCy elektronlcznej.

Rozdzial 2

OZNACZENIE POST^POWANIA

2.1. Post§powanie oznaczone jest znakiem: JG.271.38.2018

2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym powolywad si^
na wyzej podane oznaczenie.

Rozdziai 3

ZRODt-A FINANSOWANIA

Zamawiaj^cy informuje, iz zamowienie realizowane jest w ramach projektu
„Odnawialne Zrddia Energii w Gminie Ostrdw Mazowrecka"wspotfinansowanego ze

srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

Priorytetowej IV Przejscie na gospodark^ niskoemisyjn^, Dziatania 4.1

Odnawialne zrddia energii Regionalnego Programu Operacj^nego Wojewddztwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMA.04.01.00-1P.01-14-017/16.

Rozdzial 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz kotlow na biomas^ oraz

instalacji fotowoltaicznych na terenie Gniiny Ostrdw Mazowiecka w ramach

projektu ..OdnawialneZrddia Energii w Gmini^Cs'j^ .. Mazowiecka".

4.2. Zamawiajgcy zgodnie z art 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza skladanie ofert
czqsciowvch z podzialem na 2 czQsci. jak ponizej:

4.2.1. czesc 1 zamdwienia - „Dostawa i montaz kotldw na biomasQ

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka",
obejmujqca:

1) dostaw? 1 montaz w oparciu o posiadanq przez Zamawlaj^cego

dokumentacj^ techniczn^ 46 szt. kotldw na biomasQ do ogrzewania

budynkdw o mocy minimalnej 25 kW w budynkach mieszkalnych

osdb fizycznych,

2) demontaz istniej^cego kotla (zdemontowany kocioi pozostaje

wdyspozycji wfasciciela obiekCu),
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3) wykonanie montazu czopucha do komina,

4) zamontowanie zabezpieczen instalacji,

5) wykonanie pod^czenia kotJa do instalacji centralnego ogrzewania,
6) wykonanie podlqczenia kotfa do instalacji c.w.u,

7) wykonanie montazu pomp obiegowych,

8) wykonanie montazu uWadu sterujqco-regulujgcego,
9) wykonanie prob, badan i rozruchow instalacji kotJowni na biomas^,
10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych

powierzchnl, elementow konstrukcyjnych oraz innych elementow

uszkodzonych bqdz naruszonych wwyniku montazu instalacji,
11) przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidlowej eksploatacji

zamontowanego koHa na biomas^ wraz z opracowaniem

szczegoiowych instrukcji obslugi i ich przekazaniem uzytkownikom;

4.2.2. cz^sc 2 zamdwienia - „Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na
budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ostrow

Mazowiecka", obejmujqca;

1] dostaw^ i montaz w oparciu o posiadanq przez Zamawiajgcego

dokumentacj^ techniczng 4 zestawow instalacji fotowoltaicznych
wraz z konstrukcjq dostosowanq do miejsca montazu, w tym:

a] 1 zestaw skladajqcy si^ z 150 szt. paneli fotowoltaicznych

ol^cznej mocy min. 39,75 kWp montowany na dachu budynku

Publicznej Szkoly Podstawowej w Dybkach,

b] 1 zestaw skladajqcy si^ z 75 szt. paneli fotowoltaicznych o Iqcznej
mocy min. 19,875 kWp montowany na dachu budynku Publicznej

Szkoly Podstawowej w Kalinowie,

c] 1 zestaw skladaj^cy si§ z 150 szt. paneli fotowoltaicznych
otqcznej mocy min. 39,75 kWp montowany na dachu budynku

Publicznej Szkoly Podstawowej w Ugniewie,

d] 1 zestaw skladajqcy si^ z 75 szt. paneli fotowoltaicznych o Iqcznej
mocy min. 19,875 kWp montowany na dachu budynku Publicznej

Szkoly Podstawowej w Nagoszewie,

2] montaz inwertera,

3] instalacja prgdu stalego DC,

4] instalacja pr^du zmiennego AC,

5] zabezpieczenie przeciwporazeniowe, przepi^ciowe,
6] instalacja uziemieh i polqczeh wyrownawczych,

7] wykonanie prob, badan i rozruchdw instalacji fotowoltaicznej,
8] przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploatacji

instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegoiowych
instrukcji obstugi i ich przekazaniem uz3^kownikom,
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9) wykonanie dokumentacji zgloszeniowej do dostawcy energii
elektrycznej:

4.3. Szczegotowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamowienia) zawarty jest w;

4.3.1. zat^czniku Nr la do SIWZ (cz^^c 1 zam6wienia-kotiy na biomas^),
4.3.2. zaiqczniku Nr lb do SIWZ (cz§§6 2 zamdwienia-instalacje fotowoltaiczne).

4.4. Rozwiqzania rdwnowazne.

W przypadku uzycia w SIWZ lub zalqcznlkach odniesieii do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiaj^cy

dopuszcza rozwi^zania rownowazne opis3wanym. Wykonawca analizujqc
dokumentacj? projektowg powinien zalozyc, ze kazdemu odniesieniu, o ktdrym

mowa w art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp uzytemu w dokumentacji

projektowej towarzyszy wyraz Jub rdwnowazne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub w zaiqcznikach zostaly uzyte znaki towarowe,
oznacza to, ze s^ podane przykladowo i okreilajq jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako^ciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowai
materiaty lub urzqdzenia rbwnowazne, lecz o parametrach technicznych
i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden spos6b nie
wpiynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwiqzah przyj^tych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje urzqdzenia lub

materialy rdwnowazne b^dzie obowiqzany wykazac w trakcie realizacji
zamowienia, ze zastosowane przez niego urzqdzenia i materialy spelniaj^

wymagania okre^lone przez Zamawiaj^cego.

Uzycie w SIWZ lub w zalqcznikach oznakowania w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy
Pzp oznacza, ze Zamawlaj^cy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania
potwierdzaj^ce, ze dane roboty budowlane, dostawy lub usiugi spelniajq
rdwnowazne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych nie moze uzyskac okre^lonego przez Zamawiajqcego oznakowania
lub oznakowania potwierdzajqcego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub uslugi
spetniajq rdwnowazne wymagania, Zamawiajqcy w terminie przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie ^rodki dowodowe, w szczegdinosci
dokumentacji techniczn^ producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy lub ushagi, ktdre maj^ zostac przez niego wykonane, spelniajg
wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez
Zamawiaj^cego.

Uzycie w SIWZ lub zai^cznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostki oceniaj^c^ zgodnosc lub sprawozdania z badan przeprowadzonych
przez ti jednostki jako srodka dowodowego potwierdzajqcego zgodnosc
zwymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamdwienia oznacza, ze
Zamawiajqcy akceptuje rdwniez certyfikaty wydane przez inne rdwnowazne
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jednostki oceniaj^ce zgodnosc. Zamawiajqcy akceptuje takze inne odpowiednie
srodki dowodowe, w szczegolnosci dokumentacj^ technicznq producenta,

wprzypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dost^pu do certyfikatow lub

sprawQzdan z badan, ani mozllwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o iie

ten brak dost^pu nie moze bye przypisany danemu wykonawcy, oraz pod

warunkiem ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty

budowlane, dostawy lub uslugi spetniaj^ wymogi lub kryteria okrellone w opisie

przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji

zamdwienia.

Jezeii w opisie przedmiotu zamdwienia uj^to zapis wynikajqcy z KNR lub KNNR

wskazuj^cy na koniecznosc wykorzystj'wania przy realizacji zamdwienia

konkretnego sprz^tu o konkretnych parametrach zamawiajgcy dopuszcza

uzywanie innego sprz^tu o ile zapewni to osiqgni^cie zakladanych parametrdw

projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac

z dokumentacjq projektowg.

4.5. Zamawiaj^cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcy

kluczowych cz^sci zamdwienia w zakresie przedmiotu zamdwienia.

4.6. Zamawlaj^cy dopuszcza mozliwosd skiadania ofert cz^sciowych wg podziaiu

okre^Ionego w pkt. 4.2 SIWZ.

4.7. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowej.

4.8. Zamawiajgcy nie nrzewiduje udzielenie zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust

1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

4.9. Nazwa/y i kod/y Wspdinego Stownika Zamdwien: (CPV):

w zakresie cz^^ci 1 zamdwienia:

42161000-5 Kotiy grzewcze wody gorqcej

453311110-0 - Instalowanie kotldw,

453311110-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

45300000-0 - Roboty instalacj^jne w budynkach,

45321000-3 - Izolacja cieplna,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame,

45331000-6 - Instalowanie urzqdzen grzewczych^ wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

4.10.Zamawiaj^cy wymaga, aby podczas montazu uwzgl^dnic wymagania osdb

niepeinosprawnych i dost^pnosd dla nich elementdw steruj^cych [montaz

przeprowadzid w sposdb zapewniajqcy mozliwosc wykonywania czynnoSci

obstugowych dla osdb niepelnosprawnych. w szczegdlnosci poruszajqcych si?
na wdzkach inwalidzkich).
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Rozdziai 5

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1. Wykonawca jest zobowiqzany wykona^ zamdwienie w zakresie:
5.1.1.cz^sci 1 zamowienla w terminie do dnia 28,06.2019 r.,
5.1.2.czQsci 2 zambwienia w terminie do dnia 30.08.2019 r.,

5.2. Zamawiajqcy wymaga, aby wykonanie instalacji kotibw na biomas? lub instalacji
fotowoltaicznych w ramach jednego hudvnku mieszkalnego nie trwab diuzej niz
3 dni robocze nast^pujqce po sobie (3 dni dia kazdej instalacji). Nie dopuszcza si§,
aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwai rozpocz^tq robots
w zakresie jednego budynku.

Rozdziai 6

WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU

6.1. 0 udzielenie zambwienia mogq ubiegac si^ wykonawcy, ktbrzy nie podlegaj^
wykluczeniu oraz spelniajq okre^Ione przez Zamawiajgcego warunki udziaiu
wpost^powaniu.

6.2. 0 udzielenie zambwienia mog^ ubiegab si^ wykonawcy, ktbrzy gpelniala
warunki dotvczace:

6.2.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziaialnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych przepisbw:
Zamawiajqcy nie okresla warunku w ww. zakresie.

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub Rnansowej.
Zamawiajqcy nie okresla warunku w ww. zakresie.

6.2.3. zdolno^ci technicznej lub zawodowej.

Zamawiajqcy okresla, ze ww. warunek zostanie spelniony, je^li wykonawca
wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat^ przed uolvwem terminu skladani^-.
ofert (a jezeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krbtszy - w tym okresie),
wykonai (a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych nadal
wykonuje) nalezycie:

a) w zakresie czQsd 1 zambwienia:
zambwienie polegajqce na dostawie wraz z montazem kotlbw lub
piecbw centralnego ogrzewania w budynkach w ilosci min. 10 kotibw
lub piecbw centralnego ogrzewania - w ramach maksymalnie dwbch
kontraktbw.

' W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienla publlcznego
Zamawiajqcy dopuszcza. aby wykaz, o ktdrym mowa w Rozdziale 6, pkt 6.2.3 SIWZ, dotyczyl dostaw wykonanych w
okresie dhiiszym nii 3 lat tj. w okresie S lat przed uptywem terminu sktadania ofert
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b) wzakresie cz^sci 2 zamdwienia:

CO najmniej jedno zamowienie polegajqce na dostawie wraz

z montazem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilo^ci min. 2

instalacje - w ramach jednego kontraktu.

UWAGA:

W zakresie cz^^ci 1 i 2 zamdwienia, wykonawcy mogq wykazad si?
doswiadczeniem takze wowczas, jezeli realizowali wymagane zamdwienia
w formule robdt budowlanych, a nle w fortnule dostaw z montazem.

6.3. Zamawiajqcy moze, na kazdym etapie post?powania, uznad, ze wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy moze
miec negatywny wpiyw na realizacj? zamdwienia (art 22d ust. 2 ustawy Pzp).

6.4. Sposdb wykazania warunkdw udziaiu w post^powaniu wskazano w rozdziale

8SIWZ.

Rozdzial 7

PODSTAWYWYKLUCZENIAZ POST^POWANIA

7.1. Z post?powania o udzielenie zamdwienia wykiucza si? wykonawc?, w stosunku, do

ktdrego zachodzi ktdrakoiwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiajqcy orzewiduie podstawy wykluczenia wskazane w art 24 ust 5 pkt
1,2.4 i 8 ustawy Pzp.

7.3. Wykluczenie wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca. ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14

oraz pkt 16-20, a takze art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, moze przedstawlc

dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarczajqce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnoki udowodnid naprawienie szkody wyrzqdzonej
przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni?zne za
doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyjainienie stanu
faktycznego oraz wspdlprac? z organami ^cigania oraz podj?cie konkretnych
srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre s? odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nleprawidiowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono

prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamdwienia oraz

nie upiyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.
7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgl?dniajgc wag?

i szczegdine okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody
przedstawione na podstawie pkt. 7.4 SIWZ.
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7.6. Zamawiaj^cy moze wykluczyc wykonawc? na kazdym etapie post^powania
(art. 24 ust 12 ustawy Pzp).

7.7. Sposob wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8SIWZ.

Rozdzia} 8

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA

ZfcOZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SFEtNIANIA

WARUNK6W UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU Z POST^POWANIA

8.1. Wykonawca zobowlqzany jest zlozyd razem z ofertq, za posrednictwem
miniPortalu: https://miniDortal.uzp.gov.ol. aktualne na dzien skladania

ofert oSwiadczenle stanowiqce wst^pne potwierdzenle, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczenlu,

b) spelnia warunki udzialu w post^powaniu,

8.2. Oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiqzany jest
ziozyd w formie jednolitego dokumentu sporz^dzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzqdzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie

art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „}edno!itym Dokumentem"
lub „]EDZ" - wg zatsicznika 4 do SIWZ.

Informacje dotyczqce Jednolitego Dokumentu

1. lEDZ nalezv orzekazac zpodnie ze wzorem standardowego formularza

WDOstaci elektronicznei opatrzonei kwaimkowanvm Dodpisem

elektroniczvm.

2. Wykonawca mo?.' ^r^vgotowac JEDZ z wykorzystaniem narz^dzia ESPD.
Jednolity Dokuifk^^L przygjtowany przez Zamawiajqcego z wykorzystaniem
narzqdzia ESPD dia przedmiotowego postqpowania (w zakresie Czqici I) jest
dostfpny na stronie internetowej Zamawiajqcego w miejscu zamieszczenia

ogtoszenia o zamdwieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu wypeinienia wfasnego
o^iadczenia w formie jEDZ z wykorzystaniem narzqdzia ESPD, wykonawca

powinien i\ykonad kolejno nastqpujqce czynno^ci:

- pobrac plik w formacie xml ze strony Zamawiajqcego - stanowiqcy
Zafqcznik Nr 4a do SIWZ, ktory pa zaimportowaniu do
narz^dzia dost^pnego pod adresem: https://ec.europa.eu/prowth/tools-
databases/espd/rilter?lana=Dl umozliwi wypelnienie JEDZ za pomocq

powyzszego narzqdzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiajqcego
fUwaaa: lest to rozwiazanie iedvnie fakultatvwne. wvkonawca maze

przvpotowac lEDZ w innei formule dopuszczonej w ustawie
i niniejszej SIWZ).
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- wskazac, ze podmiot korzystajqcy z narz^dzia jest wykonawcq;
- zaznaczyc czynnosc zaimportowania ESPD;

- zaiadowai pobrany plik, wybrac pahstwo wykonawcy i przejsd dale], do
wypetniania JEDZ,

- pa stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcq dokumentu
elektronicznego JEDZ. wykonawca podpisuje ww, dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcq kwalifikowanej
ushigi zaufania, b^dqcego podmiotew swiadczqcym usiugi certyfikacyjne •
podpis elektroniczny, speiniajqce wymogi bezpieczenstwa okreshne
w ustawie,

- podpisany dokument elektroniczny JEDZ wvkonawca dotacza do nfertv
z innvmi plikami stanowiqcymi ofert^ skomoresowanv do iedneao

Dliku arcbiwum fZIP).

- Zamawiajqcy dopuszcza w szczegolnosci nastqpujqcy format
przesytanych danych; .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt

3. Szczegoiowe in/ormacje zwiqzane z zasadami i sposobem wypeiniania
Jednolitego Dokumentu, znajdujq siq takze w wyjasnieniach Urz^du Zamowied
Pubiicznych (UZP), dostqpnych na stronie internetowej www.uzD.aov.pl.
Repozytorium wiedzy w zakiadce Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

4. Na podstawie ..Instrukcji Wypeiniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamdwienia (European Single Procurement Document ESPD)" dost^pnej na
stronie UZP, Zamawiajqcv zastrzega. ze w Cz^sci 111. Sekqa C Jednolitego
dokumentu ..Podstawy zwiqzane z niewypiacalnosciq, konfliktem interesow lub
wykroczeniami zawodowymi" w podsekcji ..Czv wvkonawca. wedle wta.mej
wiedzv. naruszvt swoie obowiazki w dziedzinie prawa ochronv
^rodowiska. prawa socialnean. nrawa pracv?" Wykonawca sktada
odwiadczenie wzakresie:

- przestqpstw przeciwko srodowisku wymienionych w art 181 -188 Kodeksu

karnego;

- przestqpstw przeciwko prawom osob wykonujqcych pracq zarobkowq z art
218 - 221 Kodeksu karnego;

- przest^pstwa o ktorym mowa w art 9 lub art 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r., o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium RzeczypospoliteJ Polskiej
(Dz. U poz. 769).

WAZNE:

Wykonawca przygotowujqc JEDZ moze ograniczyc si^ tylko do wypeiniania
sekcji a czqsci IVformularza JEDZ i nie musi wypefniac zadnej z pozostatych
sekcji w cz^Sci IV. Wiasciwej (dowodowej) weryfikacji spetniania konkretnych,
okreslonych przez Zamawiajqcego, warunkow udziaiu w post^powaniu
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Zamawiajqcy dokona co do zasady na zakonczenie postqpowania w oparciu
ostosowne dokumenty sMadane przez wykonawc^. ktorego oferta zostaia
oceniona najwyzej, na wezwanie Zamawiajqcego (art 26 ust 1 ustawy Pzp).

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei
Zamawiaiijcego informacji, o ktorych mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp
finfnrmaqi z otwarcia ofertl. jest zobowiqzany do przekazania Zamawiajqcemu
oswiadczenia o przynaleznosci albo braku przynalezno^ci do tej same) grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej wykonawca moze zlozyc wraz
z oswiadczeniem dokumenty bqdi informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania
z innym wykonawcq nie prowadz^ do zaWocenia konkurencji w post^powaniu.
Wzor oswiadczenia stanowi Za^cznik Nr 5 do SIWZ.

8.4. Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc^, ktorego
oferta zostata oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszvm
ni? in dni. terminie aktualnvch na dzieri ziozenia oswiadczen lub

Hnkiimentnw. pntwierdzaiacvch okolicznosci. o ktorvch mowa w art. 25 ust.
1 ustawy PZD.

8.5. Jezeli jest to niezb^dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania
0 udzielenie zamdwienia, Zamawiajqcy moze na kazdym etapie post^powania
wezwac wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajqcych. ze nie podlegajq wykluczeniu oraz speiniajq
warunki udzialu w postqpowaniu, a jezeli zachodzq uzasadnione podstawy do
uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sq juz aktualne,
do zlozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

8.6. Zamawiaiarv. zpodnie z art. 24 aa ustawv Pzn. w nierwszei koleinosci
dnknna ncenv nfert. a nastennie 7hada czv wvkonawra. ktoreeo oferta

Tostaia oceniona jakn naiknrzvstnieisza. nie Dodleea wvkluczeniu oraz
spefnia warunki udziafu w postQpowaniu.

8.7. Na wezwanie Zamawiajqcego z art. 26 ust. 1 ustawv Pzp. wykonawca
zobowiqzany jest zlozyc nastqpujqce oswiadczenia lub dokumenty:

8.7.1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawcq warunkbw
udzialu w postqpowaniu, o ktorvch mowa w rozdziale 6 ninieiszei
SIWZ:

a] wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych
lub ciqglych rdwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
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dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy
zostaty wykonane, oraz zatqczeniem dowodow okreslaj^cych czy te
dostawy zostaJy wykonane lub sq wykonywane nalezycle, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bqdz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly
wykonywane, a w przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^gjych sg
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow -
oswiadczenle wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub
ciqgtych nadal wykonywanych referencje bqdz inne dokumenty
potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie
wcze^niej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu sldadania ofert
zgodnie z wzorem stanowigcym Zalqcznik nr 6 do SIWZ.

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z udziaJu w post^powaniu, o ktorvch mowa w rnzdziale 7 ninieiszei
SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze^niej niz
6 miesi^cy przed uplywem terminu sktadania ofert;

b) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urz^du skarbowego
potwierdzaj^cego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow,
wystawionego nie wcze^niej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze
wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym
w sprawle splat tych naieznoscl wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidzlane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglycb platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

c) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu
Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Roiniczego Ubezpieczenia
Spolecznego aibo innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca
nie zaiega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem
terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze
wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie
splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegdinosci uzyskal przewidzlane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglycb platnosci lub wstrzymanie w caloSci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

SpecyFikacja Istotnych WarunkowZamowienia fSlWZ) Strona 12 z 3^



a isSSr. __ jsr""'" C^azowsxc.

d) odpisu z wta^ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 dziaialnosci gospodarczej, jezeli odr?bne przepisy wymagajq wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 usL 5 pkt. 1) ustawy Pzp;

e) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej decyzji administracyjnej

0 zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania

takiego wyroku lub decyzji - dokumentdw potwierdzajqcych dokonanie
ptatnosci tych naleznosci, wraz z ewentualnjnni odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiqz^cego porozumienia w sprawie splat tych
naleznosci - sporz^dzonego wedlug wzoru stanowiqcego Zatqcznik Nr

7 do SIWZ;

f) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem
Srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne
- sporz^dzonego wedlug wzoru stanowiqcego Zalqcznik Nr 7 do SIWZ;

g) oSwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacanlem podatkow
1 oplat lokalnych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.

0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie
z wzorem stanowiqcym z Zal^cznik nr 7 do SIWZ.

8.7.3. W celu potwierdzenia spelniania przez oferowane dostawy wymagad
okreslonych przez Zamawlaj2|cego:

w zakresie c2?Sci 1 zamdwienia:

a) certyfikat potwierdzajqcy zgodnos^ kotla z normg PN-EN 303-5:2012
rnwnowazn^) potwierdzaj^cy spelnianie wymagan klasv 5 kotla

" • wydany przez jednostk? oceniaj^cq zgodnosc zgodnie z art. 30b ust 1

ustawy Pzp,

b) karta techniczna kotla na biomas? obejmuj^ca informacje
potwierdzajqce spelnianie przez piec parametrdw zawartych
w szczegdlowym opisie przedmiotu zamowienia stanowiqcym
zalqcznik Nr la do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.A projektu.

w zakresie cz?sci 2 zamAwienia:

c) certyfikat potwierdzajqcy pozytywny wynik testow zgodnoSci
modul6w z normami lEC 61215, EN-61730-1 lub z normami

rownowaznyml oraz EN-61730-2 lub rownowazn? wydany przez

jednostk? oceniajgc? zgodnoSt zgodnie z art 30b ust. 1 ustawy Pzp,

d) certyfikat potwierdzajqcy pozytywny wynik test6w odpornosci
modutdw na amoniak zgodnie z normq lEC 62716 lub rdwnowazn^
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wydany przez jednostk^ oceniajqcq zgodnosc zgodnie z art. 30b usL 1

ustawy Pzp,

e) certyfikat potwierdzaj^q' pozytywny wynik testdw odpornosci

modutow na mgt^ soinq zgodnie z normq JEC 61701 lub rdwnowaznq
wydany przez jednostk^ oceniaj^cq zgodnosc zgodnie z art. 30b usL 1

ustawy Pzp,

f) certyfikat stwierdzajqcy pozytywny wynik testdw odpornosci

modutdw na degradacj^ indukowanq potencjalem PID lub

rdwnowaznym wydany przez jednostk? oceniajqc^ zgodnoid zgodnie
z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

g) certyfikat stwierdzajgcy pozjtywny wynik testdw wytrzymaloSci

modutow na obciqzeniem 8000 Pa wydany przez jednostk? oceniajqcg

zgodnosc zgodnie z art 30b ust. 1 ustawy Pzp,

h) karta techniczna modulu fotowoltaicznego obejmuj^ca informacje

potwierdzajqce spelnianie przez modut parametrdw zawartych
w szczeg6towym opisie przedmiotu zamdwienia stanowiqcym

zat^cznik Nr lb do SIWZ, zgodnie z pkt. 1.4.1 projektu.,

I) karta techniczna inwertera obejmujqca informacje potwierdzajqce

spelnianie przez inwerter parametrow zawartych w szczegdlowym
opisie przedmiotu zamdwienia stanowiqcym zaf^cznik Nr lb do SIWZ,

zgodnie z pkt. 1.4.2 projektu.,

W zakresie oznakowania w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy Pzp

■ Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku, gdy Wykonawca z przyc^n od

niego niezaleznych nie maze uzyskai okreilonego przez Zamawiajqcego

oznakowania lub oznakowania potwierdzajqcego, ze done roboty budowlane,

dostawy lub uslugi spetniajq rdwnowazne wymagania, Zamawiajqcy
w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie srodki

dowodowe, w szczegolnosci dokumentacj^ technicznq producenta, o He dany

Wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub uslugi, ktdre majq

zostad przez niego wykonane, speiniajq wymagania okreslonego

oznakowania lub okreslone v^magania wskazane przez Zamawiajqcego (art

30a ust 4 ustawy Pzp).

W zakresie certyfikatdw i raportdw z badan wydawanych przez jednostki

oceniajqce zgodnosc Zamawiajqcy informuje, ze akceptuje odpowiednie
irodki dowodowe, w szczegolnosci dokumentacj^ technicznq producenta,

w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostqpu do certyfikatow lub
sprawozdah z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie,

o He ten brak dost^pu nie maze by6 przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod

warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego
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roboty budowlane, dostawy lub usiugi spetniajq wymogi lub kryteria
okre^lone w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamowienia (art 30 b ust 4 ustawy Pzp).

8.8. Jezeli wykaz, o^wiadczenia lub inne zlozone przez wykonawc? dokumenty,
0 ktorych mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budzq wqtpliwo^cl Zamawiajqcego, moze on
zwroci^ si§ bezpoSrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktbrego dostawy
byiy wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.9. Jezeli tre§^ informacji przekazanych przez wykonawc? w jednolitym europejskim
dokumencie zamdwienia, o ktorym mowa w pkt 8.1-8.2 SIWZ. b§dzie
odpowiadac zakresowl informacji. ktbrych Zamawiajqcy wymaga poprzez
^danie dokumentdw. Zamawiajqcy moze odst^pit od zqdania tych dokumentow
od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spelniania przez wykonawcf
warunkbw udziatu w post^powaniu lub kryteriow selekcji oraz braku podstaw
wykluczenia odpowlednie informacje przekazane przez wykonawc? lub
odpowiednio przez podmioty. na ktbrych zdolnokiach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym
europejskim dokumencie zamowienia.

8.10. Jezeli wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. zamiast dokumentbw, o kt6rych mowa w:
a) pkt 8.7.2 lit. a) SIWZ - sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo

w przjTsadku braku takiego rejestru. inny rownowazny dokument wydany
przez wlaiciwy organ sqdowy lub administracjnny kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba. ktdrej dotyczy informacja albo dokument. w zakresie okre^lonym
wart. 24 ust. 1 13). 14) 121) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit.^h;- 31WZ - sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju. w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajqce odpowiednio. ze:

- nie zalega z oplacaniem podatkdw. opJat skladek na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wJa§ciwym
organem w sprawie splat tych nalezno^ci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlno^ci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie. odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnoki lub

wstrzymanie w caloki wykonania decyzji wlasciwego organu.

- nie otwarto jego likwidacji an! nie ogloszono upadlosci.

8.11. Dokumenty. o ktorych mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny
bye wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu skladania
ofert Dokument. o ktorym mowa w pkt 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ. powinien

byi wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem tego terminu.
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8.12. Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si§
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.10 SIWZ, zast^puje si§ je dokumentem
zawierajgcym odpowiednlo oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument mlat dotyczyc, zlozone przed notariuszem lub przed organem
s^dowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgl^du na siedzib? lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkL 8.11 SIWZ stosuje
si?.

8.13. W przypadku w^tpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawc?,
Zamawiaj^cy moze zwrocic si? do wtasciwych organow odpowiednio kraju,
wktdrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych
informacji dotyczqcych tego dokumentu.

8.14. Wykonawca maj^cy siedzib? na teiytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wodniesieniu do osoby maj^cej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzecz3T30spolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 8

SIWZ, sklada dokument, o ktdrym mowa w pkt. 8.10 lit. a) SIWZ, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktorym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy^, nie wydaje si?
takich dokumentow, zast?pu]e si? go dokumentem zawierajqcym oswiadczenie
tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ
zdanie pierwsze stosuje si?.

8.15. W przypadku w?tpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawc?,
Zamawiajqcy moze zwrocic si? do wlasciwych organdw kraju, w ktorym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych
informacji dotyczqcych tego dokumentu.

8.16. W przypadku wskazania przez wykonawc? dost?pnosci oswiadczen lub

dokumentow potwierdzajqcych spelnianie warunkow udziafu w post?powaniu
oraz brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie

elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi og61nodost?pnych
i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.

8.17. W przypadku wskazania przez wykonawc? oswiadczen lub dokumentow

potwierdzaj?cych spetnianie warunkbw udzialu w post?powaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8 SIWZ, ktore znajdujq si?
wposiadaniu Zamawiajqcego, w szczegolnoSci oswiadczen lub dokumentow

przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
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Zamawiaj^cy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1

pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile
sq one aktualne.

8.18. Dokumenty i oSwiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8.7.1 - 8.7.3 skladane

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii

dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodno§^ z oryginalem.

8.19. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca,

podmlot, na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdinie ubiegaj^cy si§ o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw lub oswiadczen, ktdre kazdego z nich
dotyczq.

8.20. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia, o ktdrej mowa powyzej, nast^puje przy uzyciu kwalifikowanego

podpisu elektronicznego.

8.21. Dokumenty lub oSwiadczenia sporzqdzone w j^zyku obcym s^ sWadane wraz

z tlumaczenlem na j^zyk polski.

Rozdziat 9

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACVCH

NAZASOBACH INNVCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH

W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC

WYKONANIE CZ^SCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamdwienia,

lub jego cz^Sci, polegac na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych innych

podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego Iqczgcych go z nim stosunkdw

prawnych.

9.2. Wykonawca. ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi

udowodnid Zamawiajgcemu, ze realizuj^c zamdwienie, b^dzie dysponowal

niezb^dnymi zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiaj^c fWRAZ

Z OFERT^l znbowi^zanie tvch podmiotdw do oddania mu do dvsDozvcii

niezbgdnvch zasobdw na potrzebv realizacji zamowienia.

9.3. Zamawiajqcy oceni, czy udost^pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalaj^ na wykazanie przez wykonawcy spelniania

warunkdw udziatu w post^powaniu oraz zbada, czy nie zachodz^, wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

9.4. W odniesieniu do warunkdw dotycz^cych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegac na zdolnoSciach

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia fSlWZl Strona 17 z 38|



a KSfi«

innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane (jezeli dotyczy).

9.5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, na ktorego zdolnoiciach poiega
wykonawca, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawc^ warunkdw udziaJu
w post^powaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,

zamawiaj^cy zqda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawlajqcego:
a) zastgpU ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?5ci zamdwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? fmansowq lub
ekonomiczng, o ktorych mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

9.6. Zamawiajqcy z«)da od wykonawcy, ktdry poiega na zdolno^dach lub sytuacji

innych podmiotow na zasadach okre^lonych w art 22a ustawy

Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw dokumentdw

wymienionych w pkt 8.7.2 SiWZ.

9.7. W celu oceny czy wykonawca polegajqc na zdolno^ciach lub sytuacji innych

podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowaJ
niezb?dnymi zasobami w stopnlu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek Iqczqcy wykonawc? z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, zamawiajqcy moze
z^dac dokumentow, ktore okreslaj^ w szczegolnosci:

- zakres dost?pnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy

wykonywaniu zamowienia publicznego;

- zakres i okres udziaJu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia

publicznego:

- czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca poiega w odniesieniu do

warunkdw udziaJu w post?powaniu dotyczqcych doswiadczenia, zreaiizuje

roboty budowlane lub ustugi, ktdrvch wskazane zdolnosci dotyczq.
9.8. Wykonawca, ktdry powotuje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnlania, w zakresie,

w jakim powoiuje si? na ich zasoby, warunkdw udziaJu w post?powaniu sklada
takze JEDZ dotycz^ce tych podmiotow.

9.9. Podwykonawcy.

Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?^ci zamowienia

podwykonawcom, na etanie Dost?powania o udzielenia zamowienia publicznego:
a) jest zobowiqzanv wypetnic cz?5d II sekcja D JEDZ oraz o ile jest to wiadome,

podac firmy podwykonawcow,

b) nie jest zobowi^zany do przedstawienia dia kazdego podwykonawcy
Informacji wymaganych w cz?ki II sekcja A i B oraz cz?ici III JEDZ,
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(Zamawiaj^cy nie zqda takze zbzenia dokumentow wskazanych w pkt 8.7.2
SIWZ wobec podwykonawcow wskazanych w cz^^ci II sekcji D lEDZ)

c) jest zobowiqzany wskazac w formularzu ofertowym (Zatqcznik nr 3 do
SIWZ) cz^^ci zamowienla, ktdrych wykonanie zamierza powierzy^
podwykonawcom oraz podac firmy podwykonawcow (o ile sq znane).

Rozdziat 10

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSP6lNIE UBIEGAJACYCH SI^
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOtKI CYWILNE/ KONSORCJA)

10.1. Wykonawcy mogq wspolnie ubiegad si? o udzielenie zamowienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania Ich
w post?powan[u o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

10.2. W przypadku wykonawcdw wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia:
a) zaden z nich nie moze podiegad wykluczeniu z powodu niespelniania

warunkdw, o ktorych mowa w art 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

natomiast spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu wykonawcy

wykazuj^ zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiajqcy nie precyzuje szczeg61nego
sposobu spelniania warunku przez wykonawc6w wspolnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zambwienia,

b) Jednolity Dokument, o ktorym mowa w pkt. 8.2 SIWZ sWada kazdy
z wykonawc6w wspolnie ubiegaj^cych si? o zamdwienie. Dokumenty
te potwierdzaj? spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z wykonawcdw wykazuje
spetnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, ♦

c) o^wiadczenie o przynaleznoici braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktdrym mowa w pkt. 8.3 SIWZ sklada kazdy z wykonawcdw,

d) zobowi^zani s^ oni na wezwanie Zamawiajgcego, zlozyd dokumenty
1 o^wiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty
i o^wiadczenia, o ktdrych mowa:

- w pkt. 8.7.1 SIWZ sktada odpowiednio wykonawca/wykonawcy,
ktdry/ktdrzy wykazuje/-q spelnienie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt. 6.2 SIWZ.

- w pkt 8.7.2 SIWZ sktada kazdy z wykonawcdw,

- w pkt 8.7.3 SIWZ sklada odpowiednio wykonawca/wykonawcy,
ktdry/ktdrzy wykazuje/-? potwierdzenie spetniania przez oferowane
dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiaj?cego.
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Rozdzial 11

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI^ ZAMAWIAJ^CEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SI^ Z WYKONAWCAMI

11.1. W post^powaniu o udzielenie zamowienia komunikacja mi^dzy
Zamawiajqcym, a wykonawcami odbywa si? przy uzyciu miniPortalu
httPs://minipQrtal.u7p.pnv.pl. ePUAPu httns://epuao.gov.pl/wps/porfal oraz
poczty elektronicznej.

11.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje [zwanymi dalej ogolnie
„korespondencj^") Zamawiajqcy i wykonawcy przekazujq powolujqc si? na
numerem ogloszenia [TED) lub numerem referencyjny post?powania,
tj.IG.271.38.2018:
11.2.1. za po^rednicUvem dedykowanego formularza dost?pnego na ePUAF

oraz udost?pnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
11.2.2. drogq elektronlczn? na adres: ioanna.leonik@gminaostrQwmaz.home.pl.

przy czym sposob komunikacji wskazany w pkt 11.2.2 nie jest wlasciwy
dla oferty oraz dokumentow sktadanych wraz z ofertq [wymagaj^cych
szyfrowania), ktore nalezy sWadac wyiqcznie w sposob wskazany
w pkt 11.2.1 SIWZ.

11.3. Wykonawca zamierzaj^cy wziqc udzial w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, musi posiadac konto na ePUAP Wykonawca
posiadajqcy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyfania i odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentdw i oswiadczeh oraz
informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

11.5. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za po^rednictwem dedykowanych
formularzy do; ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny
rozmiar vvnadomosci przesytanych za posrednictwem poczty elektronicznej
wynosi 500 MB.

11.6. Zasady sktadania oferty zamieszczono w rozdziale 14 SIWZ.
11-7. Za dat? przekazania ofertv. wraz z zatqcznikami oraz lEDZ sktadnego wraz

z oferta. nrzvimuie si? dat? ich nrzekazania na ePUAP.
11.8. Za dat? przekazania wnioskow, zawiadomieh, dokumentow elektronicznych,

oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczeh oraz innych
informacji przyjmuje si? dat? ich przekazania drogq elektronicznq.
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11.9. IdentyRkator post^powania i klucz publiczny dia danego post^powania
oudzielenie zamowienia dost^pne na likie wszystkich post^powan na

miniPortalu oraz zostat zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajqcego.

11.10. Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentow
lub o^wiadczen sktadane sq przez wykonawc^ za poSrednictwem Formularza do
komunikacji jako zaiqczniki. Zamawiaj^cy dopuszcza rbwniez mozliwosc
sWadania dokumentow elektronicznych, oSwiadczen lub elektronicznych kopii

dokumentow lub oswiadczen za pomocq poczty elektronicznej, na wskazany

w pkt 11.2.2 SIWZ adres email (za wvjqtkiem ofertv i dokumentow
skladanvch wraz z ofertq. ktore powinny bv6 zlozone w spos6b okreslonv
wpkt 11.2.1 SIWZ i rozdziale 14 SIWZl. Sposob sporzqdzenia dokumentow
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub
oswiadczen musi bye zgody z wymaganiami okreSlonymi w rozporz^dzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia Srodkow
komunikacji elektronicznej w post^powaniu o udzielenie zambwienia
publicznego oraz udost^pniania i przechowywania dokumentbw elektronicznych
oraz rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajbw dokumentow, jakich moze z^dac zamawiajqcy od wykonawcy
w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

11.11. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiajqcego z wnioskiem o wyjaSnienie
treSci SIWZ. Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli wyjaSnieh jednak nie pbzniej niz
6 dni przed terminem skladania ofert - pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjaSnienie treSci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego nie pbznlej niz do kohca
dnia, w ktorym uplywa potowa wyznaczonego termlnu skladania ofert i nie
dotyczy udzielonych wyjaSnieh. Przedhizenie terminu sWadania ofert nie
wplywa na bieg terminu skfadania ww. wnioskbw. Jezeli wniosek 0 wyjasnienie
treSci SIWZ wplynqt po uplywie terminu, 0 ktC'-yni '•*owa powyzej lub dotyczy
udzielonych wyjaSnieh, Zamawiajqcy moze u^zleiib wyjaSnien albo pozostawib
wniosek bez rozpoznania.

11.12. Pytania nalezy przesylac za poSrednictwem dedykowanego formularza
dost?pnego na ePUAP oraz udost?pnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji) lub za pomocq poczty elektronicznej na adres:
ioanna.leonik@gminaQstTQwmaz.home.pl. W temacie pisma nalezy podac tytul

przetargu.

11.13.TreSb zapytah wraz z wyjasnieniami Zamawiaj?cy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktorym przekazal SIWZ, bez ujawniania zrbdla
zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej Zamawiaj^cego
fhttD://ostrow mazowiecka hipgmina.Dll.

11.14. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze w kazdym czasie,
przed uplywem terminu sWadania ofert zmodyfikowab treSb niniejszej SIWZ.

11.15. Kazda wprowadzona przez Zamawiaj^cego zmiana stanie si? cz?sciq
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SIWZ i zostanie niezwtocznie przekazana wszystkim wykonawcom, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajqcego
fhttp://ostrow mazowiecka.hipgmina.p!).

11.16. W przypadku rozbiezno^ci pomi^dzy trekiq SIWZ, a tresci^ udzielonych
odpowiedzi jako obowiqzujqcg nalezy przyjgd tresc pisma zawierajqcego
pozniejsze oswiadczenie Zamawiajqcego.

11.17. Zamawiajqcy przedtuzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji tre^ci
SIWZ niezb^dny b^dzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

11.18.0 przediuzeniu terminu sWadania ofert Zamawiaj^cy niezwiocznie
zawiadomi wszystkich wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz

zamiesci stosownq informacj^ na stronie internetowej Zamawiajqcego

fhttp://ostrow mazowiecka.hip^mina.pn,

11.19.Zamawiaiacvnie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

ll.ZO.jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajq
na jakikolwiek inny kontakt - zardwno z ZamawiaJ^cym jak i osobami

uprawnlonymi do porozumiewania si^ z wykonawcami • niz wskazany
w niniejszym rozdziale. Oznacza to, ze Zamawiajqcy nie b^dzie reagowal na inne
formy kontaktowania si§ z nlm, w szczegolnosci na kontakt telefoniczny lub

osobisty w swojej siedzibie.

11.21.W przypadku przekazywania przez wvkonawcQ dokumentu elektronicznego
wformacie poddaiacvm dane kompresji. opatrzenie pliku zawieraiacegn
skompresowane dane kwaliFikowanvm podpisem elektronicznym iest
rownoznaczne z poswiadczeniem przez wykonawc^ za zgodnosc z orvginalem

wszvstkich elektronicznych konii dnkumentow zawartych w tvm pliku.

zwyi^tkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawc^

ubiegai^cego si^ wspdinie z nim o udzielenie zamowlenia. przez podmiot. na

ktorego zdolnosciach lub svtuacii polega wykonawca. albo przez podwykonawc^.
11.22. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginaiem nast^puje w formie

elektronicznej.

11.23.Zamawiajqcy moze zqdac przedstawienia oryginalu lub notarialnie

poswiadczonej kopii dokumentow, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu, innych niz
oswiadczen, wylqcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wgtpliwoki co do jej prawdziwo^ci.

11.24. Dokumenty sporz^dzone w j^zyku obcym sq skladane wraz z tlumaczeniem na

j^zyk polski.

Rozdziaj 12

WYMAGANIA DOTYCZ^CE WADIUM

12.1. Wykonawca jest zobowiqzany wniesc wadium w wysokosci:

12.1.1. dia cz^sci 1 zamowlenia: 10 000,00 PLN (slownie: dziesi^i tysi^cy zl),
12.1.2. dia cz^sci 2 zamowienia: 10 000, OOPLN (slownie: dziesigc tysiecy zQ.
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12.2. Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku nast^pujqcych formach:
a) pieni^dzu;

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdtdzielczej kasy
oszcz^dnokiowo-kredytowej. z tym, ze por^czenie kasy jest zawsze
por^czeniem pieni^znym;

c) gwarancjach bankowych;
dj gwarancjach ubezpieczeniowych;

e] por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

12.3. Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wplacic przelewem na nast^pujqcy
rachunek bankowy Zamawiajqcego:
nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006

z adnotacjq „Wadtum - Znak sprawy: IG.271.38.2018 - Cz^sc nr " (nale^
wskazac nr czqici, na ktorq skfadana jest oferta wykonawty).

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu, zamawiajqcy uzna wadium, ktdre
znajdzie si^ na rachunku bankowym zamawiajqcego przed uplywem terminu
skladania ofert.

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formic gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja must by^ gwarancjg nieodwolalng, bezwarunkowq
i ptatnq na pierwsze pisemne z^danie Zamawiaj^cego, sporzqdzon^ zgodnie
z obowi^zujqcymi przepisami i powlnna zawlerac nast^pujqce elementy:

a) nazw§ daj^cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajqcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwot§ gwarancji,

c) termin wazno^ci gwaranqi w formule: „od dnia - do dnia
d) zobowiqzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze z^danie

zamawiaj^cego w sytuacjach okre^lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust 5 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych.

12.6. W przypadku wniesienia wadium w formic innei niz nieniezna.
Zamawialacv wvma^a zlozenia wraz z oferta orveinalu dokumentu

wadlalnegQ fgwarancli lub por^czenial w postaci elektronicznei opatrzonei
kwalifikowanvm podpisem elektronicznym wystawcv gwarancji/

porQczenia. Wadium wnoszone w formic okreslonej w zdaniu pierwszym nie
moze zawierac informacji, iz ..gwarancja wygasa w momencie zwrotu

oryginalu dokumentu".

12.7. Wadium musi zabezpieczac ofert^ przez cafy okres zwiqzania ofert^, poczqwszy

od dnia, w ktdrym uplywa termin skladania ofert

12.8. Zamawiaj^cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu post^powania, z wyj^tkiem
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wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzezeniem przypadku okre^lonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

12.9. Zamawiajqcy zwraca wadium wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia
publicznego.

12.10.Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadiura, na wniosek wykonawcy, ktory
wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.

12.11.Zamawiajqcy zqda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcy, ktdremu
zwrocono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku
rozstrzygni^cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okre^lonym przez Zamawiajgcego.

12.12. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn lez^cych po jego stronie, nie zlozyl oiwiadczen lub dokumentow,

potwierdzaj^cych okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 2Sa ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub
nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
ustawy Pzp, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez

wykonawcy jako najkorzystniejszej.

12.13. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego
oferta zostala wybrana:

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na
warunkach okre^lonych w ofercie,

b) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si^ niemozliwe

z przyczyn lezqcych po stronie wykonawcy.

12.14.Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym Rozdziale dotyczq rowniez
przedluzania waznosci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
okreilonych w ustawie Pzp.

Rozdzial 13

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Kazdy wykonawca moze ziozyc tylko lednq ofertt* na kazd:^ z cz^^ci
zamowienia. Zlozenie wi^cej niz jednej oferty dla danej cz^^ci zamowienia

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez wykonawcy na t^ cz^sc
zamowienia.

13.2. Oferta powinna bye sporzqdzona w j^zyku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej wjednym z nast^pujqcych formatow

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwaliflkowanym
podpisem elektronicznym - pod rygorem niewaznosci. Sposob zlozenia
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oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w Regulaminie korzystania z
miniPortalu https://minipc)rtal.iizn.g()v.Dl. Sktadaiac oferty Wvkonawca
akceptuie regulamin korzvstania z svstemu miniPortalu.

13.3. Do oferty nalezy dofqczy^ Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
a nast^pnie wraz z plikami stanowiqcymi oferty skompresowac do jednego pliku
archiwum (ZIP).

13.4. Oferta musi zawierac nast^pujqce o^wiadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypelniony, podpisany elektronicznie i przeslany
w formie elektronicznej) - do wykorzystania wzor (druk), stanowiqcy
Zal^cznik nr 3 do SIWZ (przy czym wykonawca moze sporzqdzid ofert? wg
innego wzorca, powinna ona wowczas obejmowac dane wymagane dia oferty
w SIWZ i zalqcznikach);

2) fednolity Europejski Dokument Zamdwienia (JEDZ) przeslany w formie
eiektronicznej zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8.1 - 8.2 SIWZ;

3) PeJnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osob§/y upowaznione do reprezentacji wskazane we wia^ciwym
rejestrze lub notariusza, z ktdrego wynika prawo do podpisania oraz do
podpisania innych dokumentow skiadanych wraz z ofertq (jezeli dotyczy);

4} Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si^ o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa
o wspoidziaianiu, z ktorej b^dzie wynikad przedmiotowe pelnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob^/y
upowaznione do reprezentacji wskazane we wtasciwym rejestrze.
Peinomocnik moze bye ustanowiony do reprezentowania wykonawcdw

w post^powaniu albo do reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy,
stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jezeli dotyczy).

5) Zobowi^zanie, o ktorym mowa w pkt 9.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osob?/y upowaznione do reprezentacji
wskazane we wtasciwym rejestrze Qezeli dotyczy).

13.5. Oferty, o^wiadczenia, a takze wykaz dostaw zaleca si^ sporzqdzic na drukacti
stanowiqcych zat^czniki do SIWZ.

13.6. W przypadku, gdy wykonawca nie skorzysta z zatqczonego Formularza
ofertowego (Zai^cznik nr 3 do SIWZ), zobowi^zany jest ztozyc ofert? w taki
sposdb, by tre^c oferty odpowiadata treici SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca
nie skorzysta z zatqczonych drukdw (Zatqcznik nr 3 - 7 do SIWZ), tre5£
skiadanych o^wiadczeh, wykazu usiug oraz osob powinna potwierdzac
speinianie warunkbw udziatu obowi^zujqcych w niniejszym post^powaniu.

13.7. Wykonawca moze ztozyc wytqcznie jednq oferty, w ktorej musi byi zaoferowana
tyiko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ.

13.8. Dokumenty sporzqdzone w j^zyku obcym s^ sktadane wraz z ttumaczeniem na
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13.9.

j^zyk polski.

Wykonawca w ofercie moze zastrzec informacje stanowiqce tajemnic?
przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji [Dz.U. 2018 poz. 419, z pozn. zm.). Zamawiajqcy nie
ujawni informacji stanowiqcych tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu

przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie p6zniej
niz w terminie skiadania ofert, zastrzegl, ze nie mogq bye one udost^pniane oraz

wykazat, iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnic? przedsi^biorstwa.

UWAGA

Zastrzegajqc informacje w ofercie wykonawca winien mied na wzgi^dzie, ze
zastrzezona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsi^biorstwa, Jesli
spefnia iqcznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsi^biorstwa lub

posiada wartodd gospodarczq,

- nie zostafa ujawniona do wiadomodci publicznej tzn. nie jest znana ogdiowi

lub osobom, ktdre ze wzgiqdu na prowadzonq dziafalnodd sq zainteresowane

jej posiadaniem,

- podjqto w stosunku do niej niezbqdne dziafania iv celu zachowania poufnosci.

W nawiqzaniu do orzecznictwa arbitrazowego i sqdowego, nalezy przyjqd, iz

sferq tajemnicy mozna objqd tyiko takie informacje, ktore sq znane jedynie

poszczegoinym osobom lub okreslonej grupie os6b. Obszar ten nie moze siq
rozciqgad na informacje powszechnie znane lub te, o ktdrych tredci kazdy
zainteresowany moze siq legalnie dowiedzied.

Wykonawca w szczeg61nosci nie moze zastrzec w ofercie informacji:
1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o ktdrych mowa w art. 86 ust. 4

ustawy Pzp,

2) kt6re sq jawne na mocy odrqbnych przepis6w,

3) ceny jednostkowej stanowiqcej podstaw^ wyliczenia ceny oferty.
13.10. Wszelkie informacje stanowiqce tajemnic? przedsiqbiorstwa w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419), ktdre wykonawca zastrzeze jako tajemnicq

przedsiqbiorstwa, powinny zostad ziozone w osobnym pliku wraz

zjednoczesnym zaznaczeniem polecenia ..Zalqcznik stanowiqcy tajemnicq
przedsiqbiorstwa" a nastqpnie wraz z plikami stanowiqcymi jawnq czqsc

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
13.11. Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego

wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a ziozone przez niego wyja^nienia i/iub

dowody stanowic bqdq tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy bqdzie przystugiwaio prawo
zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiqbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
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Zamawiajqcy uzna za skuteczne wyiqcznie w sytuacji, kiedy wykonawca oprocz
samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig
tajemnic? przedsi^biorstwa.

Rozdzial 14

SKtADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1. Wykonawca sklada ofert? za posrednictwem Formularza do ztozenia. zmiany,
wycofania oferty dost^pnego na ePUAP i udost^pnionego rowniez na
miniPortalu. Klucz publiczny niezb^dny do zaszyfrowania oferty przez

wykonawc^ jest dost^pny dla wykonawcdw na miniPortalu. W formularzu oferty
wykonawca zobowiqzany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktdrym
prowadzona b?dzie korespondencja zwiqzana z post^powanlem.

14.2. Termin sktadania ofert uplywa w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10:00.

14.3. Otwarcle ofert nastqpi w dniu, 28.02.2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie
Zamawiaj^cego - Urzqd Gminy w Ostrowi Mazowiecklej, ul. gen. Wladyslawa
Sikorskiego 5,07-300 Ostrow Mazowiecka, pokdj nr 23.

14.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq uczestniczy^ w sesji otwarcia ofert
W przypadku nieobecnosci wykonawcy, Zamawiajqcy przekaze wykonawcy
informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

14.5. Otwarcie ofert nast^puje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dost^pnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocq klucza prywatnego.

14.6. Wykonawca moze przed upfywem terminu do skladania ofert zmienic lub
wycofac ofert? za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dost?paego na ePUAP i udost?pnionycli rowniez na
miniPortalu. Sposob zmiany i wycofania oferty zostal opisany w Instrukqi
uzytkownika dost?pnej na miniPortalu

14.7. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert, o ktorym mowa w pkt. 14.1
SIWZ nie moze skutecznie dokonac zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

14.8. Niezwtocznie po otwarcia ofert Zamawiajqcy zamiesci na wtasnej
stronie internetowej (http://ostrow mazowiecka.bipgmina.pn informacje
dotyczqce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy^ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresdw wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach.

14.9. W przypadku ztozenia oferty po terminie, o ktorym mowa w punkcie 14.1 SIWZ,
Zamawiajqcy niezwtocznie zawiadomi o tym wykonawc? oraz zwroci ofert? po
uptywie terminu do wniesieniu odwotania.
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Rozdziai 15

TERMIN ZWIj\ZANIA OFERT^

15.1. Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 60 dni od terminu skladania ofert.

15.2. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sktadania

ofert.

15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajqcego moze przedfuzyc
termin zwiqzania ofertg, z tym, ze zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upiywem terminu zwiqzania ofertq zwrdci^ si^ do wykonawcow

0 wyrazenie zgodny na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz o 60 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne

tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jesli nie jest

to moziiwe, z wniesleniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiqzania

ofertq.

Rozdziaf 16

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

16.1. Wykonawca w ofercie okresli cen^ oferty brutto w zl (PLNJ, ktora stanowid

b^dzie iloczyn ilosd instalacji oraz zryczaltowanej ceny jednej instalacji

(wykonawca ustala zryczattowanq cen^ kazdej z instalacji uj^tej w ofercie wraz

ze wszelkimi kosztami wynikajgcymi z umowy] za realizacj^ przedmiotu

zamowienia w cz^sci, na kt6r^ wykonawca sktada ofert?. Cena oferty - jest to

kwota wymieniona w Formularzu oferty (Zafqcznik nr 3 SIWZ).

16.2. Podstawq do okreslenia ceny oferty jest SIWZ wraz zalqcznikami.

16.3. Wyliczenia ceny nalezy dokonac w tabeli znajdujqcej si? w formularzu ofertowym

przy nast?pujqcych zalozeniach:

Cz?sc 1 zamowienia:

Cena za prace instalacj^ne sklasyfikowane przy danej mocy kotlow centralnego

ogrzewania stanowi iloczyn iloki kotlow oraz ceny za 1 kociol okreslonej mocy

(cena jednostkowa] wraz z wszystkimi kosztami wynikajqcymi z zalqcznikow

stanowi^cych opis przedmiotu zam6wienia i Projektu umowy.

Cz?^^ 2 zam6wienia:

Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane przy danej mocy instalacji

fotowoltaicznej stanowi iloczyn ilosci instalacji oraz ceny za 1 instalacj?

okreslonej mocy (cena jednostkowa) wraz z wszystkimi kosztami wynikajgc5Tni
z zalqcznikow stanowiqcych opis przedmiotu zamowienia i Projektu umowy.
Suma cen fqcznych wyliczona w tabelach winna by6 rdwna suwie wvliczonych cen

za orace instalacyjne w ostatnim wierszu tabeli nazwanym razem/oaoiem

1 odpowiadac cenie ofertowei wykonawcv w danej cz^sci zamowienia.
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16.4. Cena oferty powinna bye obliczana z uwzgl^dnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.
jezeli ztozono oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug
wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu
ofertowym w rubryce podatek VAT - wskazuje zapis „obowiqzek podatkowy po
stronie Zamawiajqcego", Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory miatby obowiqzek
rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajqc oferty, informuje
Zamawiajqcego, czy wybor oferty b^dzie prowadzic do powstania

u Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazw? (rodzaj) towaru lub
usfugi, ktorych dostawa lub ^wiadczenie b^dzie prowadzic do jego powstania,
oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.

16.5. Dla por6wnania i oceny ofert Zamawiaj^cy przyimie calkowit^ cen^ brutto
rila Hanp) czQ^ci zamowienia. jak^ poniesie na realizaq^ przedmiotu

zamowienia.

16.6. W Formularzu oferty wykonawca podaje cen^, z doktadno^ciq do dwdch miejsc

po przecinku w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarow i usfug (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.] oraz

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji zlotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz.
386 ze zm.), za ktorq podejmuje si? zrealizowac przedmiot zamowienia.

16.7. W3magrodzenie b?dzie piatne zgodnie z Projektem umowy Zal^cznik Nr 2a i 2b
do SIWZ.

16.8. UWAGA: Wszyscy wykonawcy sq zobowiqzani do zastosowania stawki VAT

wg formularza ofertowego. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia
Zamawiajqcy otrzyma indjnA'idualn^ interpretacj? podatkowy dotyczqc? podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego post?powania, ktora wskaze na
konieczno^^ zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiajqcy przewiduje

mozliwo^c zmiany umowy z wykonawcq na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp polegajqc^ na zmianie stawki podatku VAT - do tych cz?sci
zamowienia, do ktdrych b?dzie to uzasadnione w swietle otrzymanej

interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wlasciwym podatkiem VAT).

16.9. UWAGA:

a) w zakresie cz^sci 1 zamowienia:

W przypadku przedmiotu obj^tego niniejszym post^powaniem w cz^sci 1,

wystqpi odwrotne obciqzenie VAT, a ktorym mowa w art 17 ust 1 pkt 8) w
zwiqzku z art 17 ust Ih ustawy a podatku od towarow i usfug w relacjach

Zamawiajqcy (Gmina Ostrdw Mazowiecka) - Wykonawca w zakresie robot
PKWiU 43.22.12.0 Roboty zwiqzane z wykonywaniem instalacji cieplnych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (tutaj: montaz kotiow na biomas^) •
peien zakres obj^ty przedmiotem zamowienia w cz^sci 1.
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Wzwiazku z D0wv7.s7.vm:

- Wykonawca w formularzu ofertowym powinien poinformowac
zamawiajqcego na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp o tym, ze wybor
oferty Wykonawcy bqdzie prowadzit do powstania u Zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarow i usfug;

- Wykonawca w formularzu ofertowym podaje warto^^ netto, kwotq
podatku VAT, ktdry odprowadzi Zamawiajqcy (celem doliczenia jej do
ceny ofertowej na podstawia art 91 ust 3a ustawy Pzp) oraz wartosi

brutto,

- w umowie strony ustalajq wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie netto,
ktore »v tej kwocie b^dzie ptatne na rachunek Wykonawcy, zas podatek
VAT wynikajqcy z oferty rozliczy Zamawiajqcy.

b) w zakresie czesci 2 zamowienia:

Zamawiajqcy informuje, ze Jezeli wykonawca wskaze, ze Zamawiajqcy nie
Jest objqty procedurq odwrotnego obciqzenia VAT i zastosuje stawk^
podatku VAT w ofercie i strony przyjmq w umowie zasad^ klasycznego
rozliczenia podatku VAT • a Zamawiajqcy otrzyma indywiduainq
interpretacj^ podatkowq wskazujqcq nast^pnie na wyst^powanie
procedury odwrotnego obciqzenia VAT w stosunkach pomi^dzy
Zamawiajqcym a wykonawcq - Strony dokonajq zmiany umowy, w ramach
ktorej wykonawca zobowiqze si^ do wystawiania faktur zgodnie
z regufami dotyczqcymi procedury odwrotnego obciqzenia VAT.

Rozdzial 17

BADANIE OFERT

17.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od wykonawcow
wyjaSnien dotyczqcych tresci ztozonych ofert.

17.2. Jezeli zaoferowana cena, lub je| istotne czesci skladowe, wydadzq si^ razqco
niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia i wzbudzq wqtpliwosci
Zamawiajqcego, co do mozliwoscl wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
zwymaganiami okreslonymi przez zamawiajqcego lub wynikajqcymi
zodr^bnych przepisow oraz w przypadkach okreslonych w art. 90 ust. 1 a
ustawy Pzp, Zamawiajqcy zwroci si^ o udzielenie wyja^nien, w tym zfozenie
dowodow, dotyczqcych wyliczenia ceny, w szczegolnosci w zakresie wskazanym
w art 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp.

Obowiqzek wvkazania. ze oferta nie zawiera razqco niskiei cenv. spoczvwa
na wvkonawcv.

17.3. Zamawiajqcy poprawi w ofercie;

a) oczywiste omytki pisarskie,
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b) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzgl^dnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,

c] inne omytki polegajqce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujqce
istotnych zmian w tresci oferty,

niezwtocznie zawiadamiajqc o tym wykonawc?, ktdrego oferta zostaia

poprawiona.

Rozdzia} 18

OPIS KRYTERIOW, KT6RYMI ZAMAWIAJ^CY B^DZIE SI^ KIEROWAt
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG

TYCH KRYTERIOW1 SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Zamawiajqcy dokona oceny ofert, kt6re nie zostaty odrzucone, na podstawie
nast^puj^cych kryteriow oceny ofert:

w zakresie czQ^ci 1 i 2 zamdwienia:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium

(w%)

1 Cena(C) 60

2
Czas reakcji przeglqdu gwarancyjnego na

wezwanie (S]
40

Orpna ofert zostanie dokonana (11a kazdei rze^d nddzieinl£.

18.3. Zamawiajqcy dokona oceny ofert przyznajqc punkty w ramach poszczegolnych
kryteriow oceny ofert, przyjmujqc zasad^, ze 1% = 1 punkt

18.4. Punkty za kryterlum „Cena" zostanq obliczone wedlug wzoru:

G

C = X 60 pkt

a

gdzie,

C- ilo^^ punktow za kryterium cena,

Cn - najnizsza cena ofertowa spo^rdd ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej.

W kryterium ..Cena", oferta z najnizszq cenq otrzyma 60 punktdw a pozostate
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny
odpowiednio mniej. Koncowy wynik powyzszego dziafania zostanie zaokrqglony
do dwoch miejsc po przecinku.

18.5. Punkty za kryterium „Czas reakcji przegl^du gwarancyjnego na wezwanie"
zostanq przyznane w skali:

w zakresie cz^sci 1 i 2 zamdwienia;

Czas reakcji przeglqdu gwarancyinego Liczba punktdw I
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na wezwanie

fod momentu zgloszenial

5 dni roboczych S = 0 pkt

4 dni robocze S = 10Dkt

3 dni robocze S = 20 pkt

2 dni robocze S = 30 pkt

1 dzieh roboczy S = 40 pkt

Jezeli wykonawca nie wskaze czasu reakcji, Zamawiajqcy przyjmie, ze oferuje on

maksymalny czas reakcji i przyzna 0 pkt

W przypadku zaoferowania przez wykonawc^ czasu reakcji dtuzszego niz 5 dni
roboczych Zamawiajqcy ofertq odrzuci.

Wykonawcy oferujq czas reakcji przeglqdu gwarancyjnego na wezwanie w peinych

dniach (w przedziale ad 1 do 5 dni roboczych).

18.6. Za najkorzystniejszq ofertq w danei cz^sci zamowienia zostanie uznana oferta,

ktora otrzyma najwi^kszq ilos^ punktow obliczonq na podstawie wzoru:

w zakresie czqsci 1 i 2; Pr^Qfznana iloi£ punkbiw = C + S

18.7. Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta z najwi^ksz^ liczbg punktbw,

tj. przedstawiajqca najkorzystniejszy bilans kryteridw oceny ofert, o ktdrych
mowaw pkt 18.1.

Rozdzia} 19

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

19.1. Zamawiajqcy udzieli zamowienia wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana

jako najkorzystniejsza.

19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajqcy informuje niezwtocznie

wszystkich wykonawcow o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko,

siedzibq albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcy, ktorego ofertq wybrano oraz nazwy albo imiona

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq miejscami

wykonywania dziafalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
przyznanq ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i Iqcznq punktacjq,

- wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, ktorych oferty zostafy odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 usL 4 i 5 ustawy Pzp, braku

rdwnowaznosci lub braku spefniania wymagah dotyczqcych wydajno^ci lub
funkqonalnosci,
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- uniewaznieniu post^powania,

podaj^c uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3. Informacje o ktdrych mowa w pkt 19.2 SIWZ, tiret pierwszy Zamawiaj^cy

opublikuje na swojej stronie internetowej:

fhttp://ostrQW mazowiecka.bip^mina.oll.

Rozdziat 20

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY

ZOSTAC DOPEtNIONE PC WYB0R2E OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcdw

wspolnie ubiegajqcych si^ o udzielenie zamowienia, wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiajqcego przedtozy umow? regulujqc^

wsp61prac§ wykonawcdw, w ktorej m.in. zostanie okreslony pelnomocnik
uprawniony do kontaktow z Zamawiajqcym oraz do wystawiania dokumentdw
zwiqzanych z platnosciami.

20.2. Osoby reprezentuj^ce wykonawc? przy podpisjrwaniu umowy powinny posiadac

ze sobq dokumenty potwierdzajqce ich umocowanie do reprezentowania

wykonawcy, o ile umocowanie to nie b^dzie wynikac z dokumentdw zalqczonych
do oferty.

20.3. 0 terminie zlozenla dokumentu, o ktdrym mowa w pkt 20.1 SIWZ, Zamawiajqcy

powiadomi wykonawcy odr^bnym pismem.

20.4. Wykonawca zobowi^zany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezjrtego
wykonania umowy na warunkach okreslonych wrozdziale 21 niniejszej SiWZ.

20.5. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowiqzany
jest zfozyc Zamawiajqcemu przed podpisaniem umowy pod rygorem
stwierdzenia o uchylaniu siq ad zawarcia umowy dokumenty potwierdzajqce

posiadanie przez osob^ wskazan^ na stanowisko Koordynatora Technicznego
uprawnien wymaganych w § 4 ust. 12 Projektu umowy.

Rozdzial 21

WYMAGANIA DOTYCZ^CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq, zobowigzany
b^dzie do wniesienia zabezpieczenia nalez3'tego wykonania umowy w wysokoSci
10% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

21.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze bye wniesione wedfug
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^pujqcych formach:

a) pieniqdzu,
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b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy

oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym, ze por^czenie kasy jest zawsze

zobowiqzaniem pieni^znym,

c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu wplaca si? przelewem na rachunek
bankowy Zamawiaj^cego nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006, tytut
przelewu: „Znak sprawy: IG.271.38.2018 - ZNWU"

21.3.Zabezpieczenie nalezjftego wykonania umowy musi bye wniesione najp6zniej

wdniu podpisanla umowy przez Zamawiaj^cego, przed jej podpisaniem.

Wniesienie zabezpleczenia w pienigdzu b?dzie uznane za skuteczne, jezeli

rachunek Zamawiajqcego zostanie uznany kwotq zabezpieczenia najpozniej

wdniu podpisanla umowy przez Zamawiajqcego i wykonawc?, przed jej

podpisaniem.

21.4.Zamawiaj^cy zwroci wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania umowy i uznania przez Zamawiaj^cego za nalezycie wykonane.

Pozostala cz?sc zabezpieczenia zostanie zwr6cona wykonawcy nie pozniej niz

w 15 dniu po upiywie okresu r?kojmi za wady.

Rozdziat 22

POSTANOWIENIA UMOWY

22.1. Projekt Umowy stanowi Zai^cznik Nr 2a i 2b do SIWZ.

22.2. Z wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq, zostanie

zawarta umowa, o ktorej mowa w pkt. 22.1 SIWZ.

22.3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy,

na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w spos6b i na warunkach szczegotowo

opisanych w§ 16 Projektu umowy.

Rozdziat 23

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzqdzenie o ochronie

danych] (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1], dale) ,.RODO", Zamawiajqcy informuje,
ze:
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1) jest administratorem danych osobowych wykonawcy oraz osob, ktbrych dane
wykonawca przekazaJ w niniejszym post^powaniu;

2) dane osobowe wykonawcy przetwarzane b^dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwigzanym z post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego

na „DostawQ i montaz kotldw na biomas^ oraz instalacji fotowoltaicznych na

terenie Gminy Ostrbw Mazowiecka" prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

3) odbiorcami danych osobowych wykonawcy b^dq osoby lub podmioty, ktorym

udost^pniona zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art 96

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp";

4) dane osobowe wykonawcy b^dg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia post^powania o udzielenie zambwienia,

a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

5) obowigzek podania przez wykonawcy danych osobowych bezposrednio go
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwi^zanym z udziatem w post^powaniu o udzielenie zambwienia publicznego;

konsekwencje niepodania okre^lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie b^dq podejmowane
w sposbb zautomatyzowany, stosowanie do art 22 RODO;

7) wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych dotycz^cych
wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o lie ich
zmiana nie skutkuje zmian^ wyniku post^powania o udzielenie zambwienia

publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq
Pzp oraz nie narusza integralnosci protokolu oraz jego zalqcznikbw;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkbw, o ktbrych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych dotyczqcych narusza

przepisy RODO;

8) wykonawcy nie przysluguje;

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych

osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstaw^ prawns przetwarzania danych osobowych
wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Rozdzial 24

POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

24.1. Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
24.2. Srodkami ochrony prawnej sq odwolanie i skarga do sqdu.
24.3. Srodki ochrony prawnej przystugujq wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,

jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub moze

poniesc szkod^ w wyniku naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisow ustawy.

24.4. ^rodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zamowieniu oraz SIWZ przyslugujq
rowniez organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy

Pzp.

24.5. Odwolanie przystuguje wytqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci

Zamawiajqcego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub

zanlechania czynnosci, do ktorej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie
ustawy.

24.6. Odwoianie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci

Zamawiajqcego, ktorej zarzuca si? niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac
zwi?zte przedstawienie zarzutow, okre^la^ zgdanie oraz wskazywad okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania.

24.7. Odwotanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem

aibo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwotujqcy przesyla kopi? odwolania zamawiajqcemu przed uptywem terminu

do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogi on zapoznac si? z jego treSciq

przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac

si? z tresciq odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przeslanie jego kopii nastqpilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

24.9. Odwotanie w post?powaniu wnosi si? w nast?puj?cych terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiaj^cego
stanowiqcej podstaw? jego wniesienia - jezeli zostaty przestane przy uzyciu

srodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jezeli zostaty

przestane w inny sposob,

b) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu oraz wobec postanowieh
SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku

Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej,

c) odwotanie wobec czynnosci innych niz okre^lone pkt a] i b) wnosi si?
w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nalezytej
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starannosci mozna byto powzigc wiadomosc o okolicznosciach stanowiqcych
podstaw^ jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom
post^powania odwotawczego przystuguje skarga do s^du.

24.11. Skarga wnosi si§ do sqdu okr^gowego wlasciwego dla siedziby Zamawiaj^cego.
24.12. Skarg^ wnosi si? za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej

w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,
przesytajqc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ziozenie skargi
w placdwce pocztowej operatora wj^naczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Frawo pocztowe (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdziat 25

INFORMACjE DODATKOWE

Zamawiajgcy nie nrzewiduie:
- zawarciaumowyramowej,
- sktadania ofert wariantowych,
- rozliczania w walutach obcych,
- aukcji elektronicznej,
- zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu.

Rozdzial 26

ZAfcACZNIKI DO SIWZ

Integralnq cze^cia SIWZ sq zalaczniki:
Zaiqcznik Nr la - Opis przedmiotu zamowienia dla kotl6w na biomas?.
Zaiqcznik Nr lb - Opis przedmiotu zamowienia dla zestaw6w fotowoltaicznych.
Zatgcznik Nr 2a - Projekt umowy - dla cz?sci 1 zamowienia (kotly na biomas?]

- wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 11.02.2019 r.
Zai^cznik Nr 2b - Projekt umowy - dla cz?sd 2 zamdwienia (instalacje

fotowoltaiczne) - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia
11.02.2019 r.

Zal^cznik Nr 3 - Wzor Formularza ofertowego - skiadany wraz z ofertq,
podpisany elektronicznie i przesiany wformie elektronicznej

Zatqcznik Nr 4 - Zakres o^wiadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
w formacie .pdf (poglqdowo).

Za^cznikNr4a- JEDZ przygotowany wst?pnie przez Zamawiajqcego dla
przedmiotowego post?powania w formacie .xml do pobrania
przez wykonawc? i zaimportowania w serwisie eESPD -
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Za^cznikNrS-

ZaigcznikNr6-

Zat^cznikNr? -

skiadany wraz z ofertq. podpisany elektronicznie i przestany

wformie elektronicznej.

Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy

kapitatowej - sMadany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiajqcego informacji, o ktoiych

mowa w art 86 ust 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert).

Wzor wykazu dostaw - skiadany na wezwanie Zamawiajqcego
w trybie art 26 ust 1 ustawy Pzp.

Wzor oswiadczenia w zakresie okreslonym w pkL 8.7.2 lit, e) -
g) SIWZ - skiadany na wezwanie Zamawiajqcego w trybie
art 26 ust 1 ustawy Pzp.
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