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GMINA OSTROW MAZOWIECKA

reprezentowana przez

W6)ta Gminy Ostrow Mazowiecka

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- wersja ujednolicona po korekcie omytki pisarskiej z dnia 20.02.2019 r. -

w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:

„DostawQ i montaz kotlow na biomas^ oraz instalacji fotowoltaicznych

na terenie Gminy Ostr6w Mazowiecka"

(Znaksprawy: IG.271.38.2018)

Zamdwienle wspolfinansowanego jest ze ̂rodkow Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Os Priorytetowa IV Przejscie na gospodark? niskoemisyjn^,

Dziatanie 4.1 Odnawialne zrbdia energii Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

ZATWIERDZAM

W6jt Gminy Ostrow Mazowiecka - Waldemar Brzostek

wdtT

(podpis Kierownika Zamawiajqcego)

Ostr6w Mazowiecka, dnia 20 luty 2019 r.
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Rozdzial 1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiaj^cego.

Gmina Ostrdw Mazowiecka zwana dalej „Zamawiaj^cym"

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: gminaostrowmaz@home.pl

Strona Internetowa: http://ostrow mazowiecka.bipgmina.pl

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamdwienia.

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdwieh publicznych (t j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) oraz

aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym

w niniejszej SIWZ zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.

1.3. Wartosc zamdwienia.

Wartosc zamowienia iest wi^ksza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 usL 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych w odniesieniu do dostaw i ustug.

1.4. Stownik.

Uzyte w niniejszej SIWZ [oraz w zaiqcznikach) terminy maj^ nast^pujgce

znaczenie:

1) uUstawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.),

2) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia,

3) ..zamdwienie" - zamdwienie publiczne, ktdrego przedmiot zostai opisany

w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ,

4) „post^powanie" - post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego,

ktdrego dotyczy niniejsza SIWZ,

5) „Zamawiajqcy" - Gmina Ostrdw Mazowiecka,

6) „)EDZ" - Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia sporzqdzony zgodnie

z wzorem standardowego formularza okreslonego 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 powinien doktadnie zapoznac si^ z niniejszg SIWZ i ztotyc ofert^

zgodnie z jej wymaganiami.
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1.6. W przedmiotowym post^powaniu o udzielenie zamowienia komunikacja
mi^dzy Zamawiajqcym. a Wykonawcami odbywa siq przy uzyciu miniPortalu
https://niiniDQrtal.uzD.gov.Di. ePUAPu http$://gpuap.gQv-pl/wpy/portal oraz

poczty elektronicznej.

Rozdziat 2

OZNACZENIE POST^POWANIA

2.1. Post^powanie oznaczone jest znakiem: IG.271.38.2018

2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym powoiywac si^
na wyzej podane oznaczenie.

Rozdzial 3

ZRODfcA FINANSOWANIA

Zamawiajqcy informuje, iz zamowienia realizowane jest w ramach projektu
„Odnawialne Zrddta Energii w Gminie Ostrdw Mazowiecka " wspdtfinansowanego ze

$rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

Priorytetowej IV Przejscie na gospodark^ niskoemisyjna, DziaJania 4.1
Odnawialne zrodla energii Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMA.04.01.00-1P.01-14-017/16.

Rozdziat 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

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

instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka w ramach
projektu ,.Odnawialne Zrddia Energii w Gminie Ostrdw Mazowiecka".

4.2. Zamawiajqcy zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza skladanie ofert
czQsciowvch z podziaiem na 2 czQsci. jak ponizej:

4.2.1. czesc 1 zamowienia - „Dostawa i montaz kot)6w na biomasq

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 05tr6w Mazowiecka",
obejmujqca:

1) dostaw^ 1 montaz w oparciu o posiadan^ przez Zamawiajqcego

dokumentacj^ techniczn^ 46 szt. kotl6w na biomasq do ogrzewania

budjmkbw o mocy minimainej 25 kW w budynkach mieszkalnych

osob fizycznych,

2) demontaz istniej^cego kotia (zdemontowany kociot pozostaje
w dyspozycji wfasciciela obiektu).
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3) wykonanie montazu czopucha do komioa,

4) zamontowanie zabezpieczen instalacji,

5) wykonanie podigczenia kotia do instalacji centralnego ogrzewania,

6) wykonanie podlqczenia kotla do instalacji c.w.u,

7) wykonanie montazu pomp obiegowych,

8) wykonanie montazu ukladu sterujqco-regulujqcego,

9) wykonanie pr6b, badan i rozruchow instalacji kotlowni na biomas?,

10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych

powierzchni, elementbw konstrukcyjnych oraz innych elementow

uszkodzonych bqdz naruszonych w wyniku montazu instalacji,

11) przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploataqi

zamontowanego kotla na biomas? wraz z opracowaniem

szczegolowych instrukcji obshigi i ich przekazaniem uzytkownikom;

4.2.2. cz^sc 2 zamowienia - „Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na

budynkach uzyteczno^ci publicznej na terenie Gminy Ostr6w

Mazowiecka", obejmuj^ca:

1) dostaw^ i montaz w oparciu o posiadan^ przez Zamawiajqcego

dokumentacj^ techniczn^ 4 zestaw6w instalacji fotowoltaicznych

wraz z konstrukcjq dostosowanq do miejsca montazu, w tym:

a) 1 zestaw skladaj^cy si^ z 150 szt. paneii fotowoitaicznych

otqcznej mocy min. 39,75 kWp montowany na dachu budynku

Publicznej Szkoty Podstawowej w Dybkach,

b) 1 zestaw skladajqcy si^ z 75 szt. paneii fotowoltaicznych o l^cznej

mocy min. 19,875 kWp montowany na dachu budynku Publicznej

Szkoty Podstawowej w Kalinowie,

c) 1 zestaw sktadajqcy si^ z 150 szt. paneii fotowoltaicznych

olqcznej mocy min. 39,75 kWp montowany na dachu budynku

Publicznej Szkoty Podstawowej w Ugniewie,

d) 1 zestaw sktadaj^cy si^ z 75 szt. paneii fotowoltaicznych o l^cznej

mocy min. 19,875 kWp montowany na dachu budynku Publicznej

Szkoty Podstawowej w Nagoszewie,

2) montaz inwertera,

3) instalacja prqdu statego DC,

4) instalacja prgdu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporazeniowe, przepi^ciowe,

6) instalacja uziemieh i pot^czeh wyrbwnawczych,

7) wykonanie prob, badah i rozruchow instalacji fotowoltaicznej,

8) przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploatacji

instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegolowych

instrukcji obstugi i ich przekazaniem uzj'tkownikom,
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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. zatqczniku Nr la do SIWZ (cz^sc 1 zamowienia-kotty na biomas?),
4.3.2. zatgczniku Nr lb do SIWZ (cz^sc 2 zamdwienia-instalacje fotowoltaiczne).

4.4. Rozwi^zania r6wnowazne.

W przypadku uzycia w SIWZ lub zalqcznikach odniesien do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji
technicznych, o ktdrych tnowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiaj^cy

dopuszcza rozwi^zania rdwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujqc
dokumentaq^ projektowq powinien zaiozyc, ze kazdemu odniesleniu, o ktorym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp uzytemu w dokumentacji
projektowej towarzyszy wyraz„/u6 rownowazne".

W przjTDadku, gdy w SIWZ lub wzatgcznikach zostaly uzyte znaki towarowe,
oznacza to, ze sq podane przyWadowo i okreslajq jedynie minimalne oczekiwane

parametry jako^clowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowafi
materialy lub urzqdzenia rdwnowazne, lecz o parametrach technicznych
i jako^ciowych podobnych lub lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposob nie
wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwiqzah przyj^tych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje urzqdzenia lub

materialy rdwnowazne b^dzie obowiqzany wykaza^ w trakcie realizacji
zamowienia, ze zastosowane przez niego urzqdzenia 1 materialy spelniajq

wymagania okreSIone przez Zamawiajqcego.

Uzycie w SIWZ lub w zalgcznikach oznakowanla w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy
Pzp oznacza, ze Zamawiaj^cy akceptuje takze wszystkie inne oznakowanla
potwierdzajqce, ze dane roboty budowlane, dostawy lub uslugi 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

spelniajq rdwnowazne wymagania, Zamawiaj^cy w terminie przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegdlnoSci
dokumentacji techniczn^ producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty

budowlane, dostawy lub uslugi, ktore majq zostac przez niego wykonane, spelniajq
wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez
Zamawiajqcego.

Uzycie w SIWZ lub zalqcznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostki oceniaj^c^ zgodnosd lub sprawozdania z badah przeprowadzonych
przez ti jednostki jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnosc
zwymaganiami lub cechami okreslonyml w opisie przedmiotu zamowienia,

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizaqi zamdwienia oznacza, ze

Zamawiajgcy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne rdwnowazne
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jednostki oceniajqce zgodnosc. Zamawiajqcy akceptuje takze inne odpowiednie

srodki dowodowe, w szczegolnosci dokumentacj? technicznq producenta,

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

sprawozdan z badan, ani mozllwo^ci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o lie

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

warunkiem ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty

budowlane, dostawy lub ustugi spetniaj^ wymogi lub kryteria okreslone w opisie

przedmlotu zambwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji

zamowienia.

jezeli w opisie przedmiotu zambwienia uj^to zapis wynikajqcy z KNR lub KNNR

wskazujqcy na koniecznosc wykorzystywania przy realizacji zambwienia

konkretnego sprz^tu o konkretnych parametrach zamawiajqcy dopuszcza

uzywanie innego sprz^tu o ile zapewni to osiqgni^cie zaktadanych parametrbw

projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac

z dokumentacjq projektowg.

4.5. Zamawiajgcy nie zastrzega obowi^zku osobistego wykonania przez wykonawcy

kluczowych cz^scl zambwienia w zakresie przedmiotu zambwienia.

4.6. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo^b sktadania ofert cz^^ciowych wg podziatu

okreilonego w pkt. 4.2 SIWZ.

4.7. Zamawiaiacv nie dopuszcza mozliwoscizlozenia oferty wariantowej.

4.8. Zamawiaj^cy nie przewiduje udzleienie zambwien, o ktbrych mowa w art. 67 ust

1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

4.9. Nazwa/y i kod/y Wspblnego Slownika Zambwien: (CPV):

w zakresie cz^sci 1 zambwienia;

42161000-5 Kotiy grzewcze wody gorqcej

453311110-0- Instalowanie kotibw,

453311110-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

45321000-3 - Izolacja cieplna,
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

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

w zakresie cz^sci 2 zambwienia:

09331200-0 Stoneczne moduiy fotoelektryczne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

4.10.Zamawiajqcy wymaga, aby podczas montazu uwzgl^dnib wjmiagania osbb

niepetnosprawnych i dost^pnosc dla nich elementbw steruj^cych (montaz

przeprowadzib w sposbb zapewniajqcy mozliwo^c wykonywania czynnoSci

obsiugowych dla osbb niepetnosprawnych, w szczegblno^d poruszajqcych si?

na wbzkach inwalidzkich).
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Rozdziat 5

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1. Wykonawca jest zobowiqzany wykonac zamowienie w zakresie:

5.1.1.czQSci 1 zamdwienia w terminie do dnia 28.06.2019 r.,

5.1.2.czQSci 2 zamowienia w terminie do dnia 30.08.2019 r.,

5.2. Zamawiajqcy wymaga, aby wykonanie instalacji kotlow na biomas^ lub instalacji
fotowoltaicznych w ramach jednego budynku mieszkalnego nie trwalo dhizej niz

3 dni robocze nast^puj^ce po sobie (3 dni dla kazdej instalacji). Nie dopuszcza si§,

aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwai rozpocz^tq robots

w zakresie jednego budynku.

Rozdziat 6

WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU

6.1. 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegac si^ wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^

wykluczeniu oraz spetniajq okreslone przez Zamawiaj^cego warunki udzialu

w post^powaniu.

6.2. 0 udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si^ wykonawcy, ktdrzy spetniaiq
warunki dotvczqce;

6.2.1. kompetencji lub uprawnied do prowadzenia okreslonej dziaialnoSci
zawodowej, o He wynika to z odr^bnych przepisdw:

Zamawiajqcy nie okresla warunku w ww. zakresie.

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub flnansowej.

Zamawiajqcy nie okreila warunku w ww. zakresie.

6.2.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Zamawiajqcy okresla, ze ww. warunek zostanie spetniony, jesli wykonawca

wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat^ przed uplvwem terminu sktadania
ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalno^ci jest krotszy - w tym okresie),

wykonal (a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych nadal
wykonuje) nalezycie:

a) w zakresie cz^sci 1 zam6wienia:

zamdwienie polegajqce na dostawie wraz z montazem kotlow lub

piecow centralnego ogrzewania w budynkach w ilosci min. 10 kotldw

lub piecow centralnego ogrzewania - w ramach maksymalnie dwoch
kontraktdw.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konicurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
Zamawiajqcy dopuszcza, aby wykaz, o ktdrym mowa w Rozdziale 6, pkt 6.2.3 SIWZ, dotyczyl dostaw wykonanych w
okresie dhiuzym nli 3 lat q. w okresie S lat przed uptywem terminu sktadania ofert
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b) w zakresie cz^sd 2 zamowienia:

CO najmniej jedno zamdwienie polegajqce na dostawie wraz

z montazem instalacji fotowoltaicznych na budjmkach w ilosci min. 2

instalacje - w ramach jednego kontraktu.

UWAGA:

W zakresie cz^^ci 1 i 2 zamowienia, wykonawcy mogq wykazac si§

doswiadczeniem takze wdwczas, jezeli realizowali wymagane zamdwienia

w formule robot budowlanych, a nle w formule dostaw z montazem.

6.3. Zamawiajqcy moze, na kazdym etapie post^powania, uznad, ze wykonawca nie

posiada wymaganych zdolno^ci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub

zawodowych wykonawcy w inne przedsi^wzi^cia gospodarcze wykonawcy moze

mied negatywny wpiyw na realizacj^ zamowienia [art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
6.4. Sposob wykazania warunkow udziaiu w postqpowaniu wskazano w rozdziale

8SIWZ.

Rozdzial 7

PODSTAWY WYKLUCZEMA Z POSTI^POWANIA

7.1. Z post^powania o udzielenie zamowienia wyklucza si^ wykonawcy, w stosunku, do

ktorego zachodzi ktdrakolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt

12-23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiaj^cy przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art 24 ust 5 pkt

1,2,418 ustawy Pzp.

7.3. Wykluczenie wykonawcy nast^puje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp.

7.4. Wykonawca, ktory 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 przedstawid

dowody na to, ze podj^te przez niego ̂ rodki sq wystarczajgce do wykazania jego

rzetelno^ci, w szczegolnosci udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej

przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadosduczjmienie pieni^zne za

doznang krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyja^nienie stanu

faktycznego oraz wspotprac^ z organami ^cigania oraz podj^cie konkretnych

srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub

nieprawidiowemu post^powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie

stosuje si^, jezeli wobec wykonawcy, b^dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono

prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz

nie uplynql okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniajqc wag?

i szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody

przedstawione na podstawie pkt. 7.4 SIWZ.
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7.6. Zamawiajqcy moze wykluczyc wykonawc? na kazdym etapie post^powania
(art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).

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

Rozdziai 8

WVKAZ O^ADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA

ZfcOZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SFEtNIANU

WARUNK6W UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU Z POST^POWANIA

8.1. Wykonawca zobowi^zany jest zlozyc razem z ofertq, za posrednictwem
miniPortalu: https://miniDortal.uzp.gov.Dl. aktualne na dzien skladania
ofert oswiadczenie stanowiqce wst^pne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b] speinia warunki udziahi w post^powaniu,

8.2. Oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowi^zany jest
ztozyc w formie jednolitego dokumentu sporzqdzonego 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 „Jednolitym Dokumentem"
lub „JEDZ" - wg zal^cznika 4 do SIWZ.

Informacje dotyczqce |ednalitego Dokumentu
1. IFD7. nalezv przekazac zpodnie ze wzorem itnndardnwppn formularza
w pnfttaci elektrnnicznei opatrzonei kwalifikowanvm podoisem
pjpktronicznvm.

2. Wykonawca maze przygotowaC JEDZ z wykorzystaniem narzqdzia ESPD.
Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajqcego z wykorzystaniem
narzqdzia ESPD dia przedmiotowego post^powania (w zakresie Cz^sci I) jest
dostqpny na stronie internetowej Zamawiajqcego w miejscu zamieszczenia
ogfoszenia o zamowieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu wypelnienia wtasnego
oswiadczenia w formie jEDZ z wykorzystaniem narzqdzia ESPD, wykonawca
powinien wykonac kolejno nast^pujqce czynnosci:

- pobra6 plik w formacie xml ze strony Zamawiajqcego - stanowiqcy
Zatqcznik Nr 4a do SIWZ, ktdry po zaimportowaniu do
narzqdzia dostqpnego pod adresem: https://ec.europa.eu/arowth/tools-
dntnhases/esDd/riIter?lQng=pl umozliwi wypeinienie jEDZ za pomocq

powyzszego narzqdzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiajqcego
(Uwaaa: lest to rozwiqzanie iedvnie fakultatvwne. wvkonawca maze
przvaotowa^ lEDZ w innei formule doDuszczonei w ustawie
i niniei.s7.ei SIWZ).
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- wskazac, ze podmiot korzystajqcy z narzqdziajest wykonawcq;

- zaznaczyc czynnosc zaimportowania BSPD;

- zaiadowac pobrany plik, wybrac panstwo wykonawcy i przej§6 dale], do

wypeiniania JEDZ,

- po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcq dokuwentu

elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawc^ kwalifikowanej

usfugi zaufania, bqdqcego podmiotem swiadczqcym ushigi certyfikacyjne -

podpis elektroniczny, spefniajqce wymogi bezpieczenstwa okre^lone

w ustawie,

- podpisany dokument elektroniczny JEDZ wvkonawca dofacza do ofertv

z innvmi plikami stanowiacvmi ofertq skompresowany do iedneao

pliku archiwum fZIP).

- Zamawiajqcy dopuszcza w szczegdlno^ci nast^pujqcy format

przesyfanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt

3. Szczegdhwe informacje zwiqzane z zasadami i sposobem wypetniania

jednolitego Dokumentu, znajdujq si^ takze w wyjasnieniach Urzqdu Zamowien

Publicznych (UZP), dost^pnych na stronie internetowej www.uzp.oov.pl.

Repozytorium wiedzy w zakiadce Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

4. Na podstawie ..Instrukcji Wypetniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamowienia (European Single Procurement Document ESPD)" dost^pnej na

stronie UZP, Zamawlaiacv zastrzega. ze w Cz^sd 111. Sekqa C Jednolitego

dokumentu ..Podstawy zwiqzane z niewypfacainosciq, kon/liktem interesow lub

wykroczeniami zawodowymi" w podsekcji ..Czv wvkonawca. wedle wfasnej

wiedzy. naruszvf swoie obowiqzki w dziedzinie prawa ochronv

^rodowiska. orawa socialnego. prawa pracv?" Wykonawca skiada

oswiadczenie w zakresie:

- przest^pstw przeciwko ̂ rodowisku wymienionych w art 181 -188 Kodeksu

karnego;

- przestqpstw przeciwko prawom osob wykonujqcych prac^ zarobkowq z art

218 - 221 Kodeksu karnego;

- przestqpstwa 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. Upoz. 769).

WAZNE:

Wykonawca przygotowujqc JEDZ maze ograniczyc s/? tylko do wypetniania

sekcji a czqsci IVformularza JEDZ i nie musi wypetniac zadnej z pozostaiych

sekcji w cz^^ci IV. WiasciweJ (dowodowej) weryfikacji speiniania konkretnych,

okreslonych przez Zamawiajqcego, warunkow udziatu w post^powaniu

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zam6wienia fSIWZ) Strona 10 z 38



a l-.;^n.mar^.^r.l ̂ , Hi^H .'. -u,.i--9-'

Zamawiajqcy dokona co do zasady na zakonczenie post^powania w oparciu
ostosowne dokumenty skiadane 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
Zamawiaiqceyo informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp
(informadi z otwarcia ofertl jest zobowiqzany do przekazania Zamawiaj^cemu
o^wiadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleznosd do tej samej grupy

kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku
przynaleznosd do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyd wraz
z o^wiadczeniem dokumenty bqdz informacje potwierdzajqce, ze powiqzania

z innym wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w post^powaniu.
Wzor oswiadczenia stanowi Zal^cznik Nr 5 do SIWZ.

8.4. Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc^, ktdrego
oferta zostata oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym
niz 10 dni. terminie aktualnvch na dzicn ziozenia oswiadczen lub

dnkumentow. nntwierdzaiacvch okolicznosci. o ktdrvch mnwa w art 25 ust.

1 ustawy PzD.

8.5. jezeli jest to niezbqdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postqpowania
0 udzielenie zamowienia, Zamawiajqcy moze na kazdym etapie postqpowania

wezwa6 wykonawc6w do zlozenia wszystkich lub niektdrych oswiadczeA lub
dokumentdw potwierdzajqcych, ze nie podlegajq wykluczeniu oraz spetniajq
warunki udziaiu w postqpowaniu, a jezeli zachodzq uzasadnione podstawy do
uznania, ze ziozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sq juz aktualne,
do ziozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentdw.

8.6. Zamawiaiqcv. zgodnie z art. 24 aa ustawv PzD. w nierwszei koieinoSci
dokona ocenv ofert. a nastqpnie zbada czv wvkonawca. ktdreeo oferta

zostata oceniona iako naikorzvstnieisza. nie nodleea wvkJuczeniu oraz

spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

8.7. Na wezwanie Zamawiajqcego z art. 26 ust. 1 ustawv Pzn. wykonawca
zobowiqzany jest ztozy^ nastqpujqce oswiadczenia lub dokumenty:

8.7.1. W ceiu potwierdzenia spetniania przez wykonawc^ warunkdw
udziatu w postepowaniu, o ktdrvch mowa w rozdziale 6 ninieiszei

SMZ:

a] wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych
lub ciqgtych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
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dziatalnoki jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych dostawy

zostaty wykonane, oraz zaJqczeniem dowoddw okreslajgcych czy te

dostawy zostaly wykonane lub sq wykonjwane nalezycie, przy czym

dowodami, o ktdrych mowa, sq referencje bgdz inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byty

wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych sq

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow -

o^wiadczenle wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub

ciqglych nadal wykonywanych referencje bgdz inne dokumenty

potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie

wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert

zgodnie z wzorem stanowiqcym Zaf^cznik nr 6 do SIWZ.

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

z udzialu w post^powaniu, o ktorych mowa w rozdziale 7 niniejszej

SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz

6 miesi^cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urz^du skarbowego

potwierdzaj^cego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,

wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu

skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze

wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym

w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczegdlno^ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie

w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

c) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu

Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze wykonawca

nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem

terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze

wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie

splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci

wykonania decyzji wtasciwego organu;
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Polska

d)odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagajq wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1) ustawy Pzp;

e) o^wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sqdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej

0 zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, opiat lub skladek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania

takiego wyroku lub decyzji - dokumentbw potwierdzajqcych dokonanie

platno^ci tych nalezno^ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiqzqcego porozumienia w sprawie splat tych
naleznosci - sporzqdzonego wedtug wzoru stanowiqcego Zalqcznik Nr

7 do SIWZ;

Q oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tj'tulem
srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si§ o zamowienia publiczne
- sporzqdzonego wedlug wzoru stanowigcego Zal^cznik Nr 7 do SIWZ;

g) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow
1 oplat lokalnych, o ktorych 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 Zalqcznik nr 7 do SIWZ.

8.7.3. W celu potwierdzenia spelniania przez oferowane dostawy wymagad
okreslonych przez Zamawiajqcego:

w zakresie czcfsci 1 zamowienia:

a) certyfikat potwierdzajqcy zgodnosc kotla z normq PN-EN 303-5:2012

(lub rdwnowaznq) potwierdzajqcy spetnianie wymagah klasv 5 kotla
wydany przez jednostk? oceniajqcq zgodnoSc zgodnie z art. 30b ust. 1

ustawy Pzp,

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

w zakresie cz^sci 2 zambwienia;

c) certyfikat potwierdzajgcy pozytywny wynik testbw zgodnosci
modulow z normami lEC 61215, EN-61730-1 lub z normami

rownowaznymi oraz EN-61730-2 lub rbwnowazn^ wydany przez

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

d) certyfikat potwierdzaj^cy poz3^tywny wynik testow odpornosci
modulow na amoniak zgodnie z norm^ lEC 62716 lub rbwnowazng
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wydany przez jednostk? oceniajqcq zgodnosc zgodnie z art. 30b ust. 1

ustawy Pzp,

e) certyfikat potwierdzaj^cy pozytywny wynik testow odporno^ci

modutow na mgl^ solnq zgodnie z normq lEC 61701 lub rownowaznq

wydany przez jednostk? ocenlajqcq zgodno^^ zgodnie z art. 30b ust 1

ustawy Pzp,

f) certyfikat stwierdzaj^cy pozytywny wynik testow odporno^ci

modutow na degradacj? indukowanq potencjalem PID lub

rownowaznym wydany przez jednostk? oceniajqcq zgodnosc zgodnie

z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

g) certyfikat stwierdzajqcy pozytywny wynik testow wytrzymato^ci

modutow na obciqzeniem 8000 Pa wydany przez jednostk? oceniajgcq

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

h) karta techniczna modutu fotowoltaicznego obejmujqca informacje

potwierdzajqce spetnianie przez modut parametrow zawartych

w szczegotowym oplsie przedmiotu zamdwienia stanowiqcym

zatqcznik Nr lb do SIWZ, zgodnie z pkt. 1.4.1 projektu.,

i) karta techniczna inwertera obejmujqca informacje potwierdzajqce

spetnianie przez inwerter parametrdw zawartych w szczegotowym

opisie przedmiotu zamdwienia stanowiqcym zatgcznik 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 uzyskac okreslonego przez Zamawiajqcego

oznakowania iub oznakowania potwierdzajqcego, ze dane roboty budowlane,

dostawy lub uslugi spefniajq rownowazne 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, ktore majq

zostac przez niego wykonane, spetniajq wymagania okreslonego

oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajqcego (art

30a ust 4 ustawy Pzp).

W zakresie certyfikatow i raportow z badan wydawanych przez jednostki

oceniajqce zgodnosc Zamawiajqcy informuje, ze akceptuje odpowiednie

srodki 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 moze bye przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod

warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego
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roboty budowlane, dostawy lub usfugi speiniajq wymogi lub kryteria

okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub

warunkach realizacji zamowienia (art 30 b ust. 4 ustawy Pzp).

8.8. lezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawc? dokumenty,

o ktorych mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budzq wqtpliwosci Zamawiajqcego, moze on

zwrocif si§ bezpo^rednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego dostawy

byJy wykonane, o dodatkowe informaqe lub dokumenty w tym zakresie.

8.9. jezeli tresc informacji przekazanych przez wykonawc^ w jednolitym europejskim

dokumencie zamdwienia, o ktdrym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, b^dzie

odpowiadac zakresowi informacji, ktorych Zamawiajqcy wymaga poprzez

zqdanie dokumentdw, Zamawlajqcy moze odst^pid od zqdania tych dokumentow

od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spetnlanla przez wykonawc?
warunkow udzialu w post^powanlu lub kryterlow selekcji oraz braku podstaw

wykluczenia sq odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcy lub

odpowiednio przez podmioty, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji wykonawca

polega na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym
europejskim dokumencie zamowienia.

8.10. Jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza teiytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w;

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - sktada informacji z odpowiedniego rejestru albo

w przypadku braku takiego rejestru, inny rdwnowazny dokument wydany

przez wtasciwy organ sqdowy lub adminlstracyjny kraju, w ktorym

wykonawca ma siedzibi lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym

w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibi lub miejsce zamieszkania,

potwierdzaj^ce odpowiednio, ze:

- nie zalega z optacaniem podatkdw, opfat, sWadek na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wtadciwym

organem w sprawie splat tych nalezno^ci wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczegolnoici uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub

wstrzymanie w calo^ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlosci.

8.11. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny
bye wystawione nie wcze^niej niz 6 miesiicy przed uplywem terminu skladania

ofert Dokument, o ktorym mowa w pkt. 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien

bye wystawiony nie wcze^niej 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?

dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt. 8.10 SIWZ, zast?puje si? je dokumentem

zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej

dokument miai dotyczyd, ziozone przed notariuszem lub przed organem

s?dowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub

gospodarczego wtasciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ stosuje

si?.

8.13. W przypadku w^tpliwo^ci co do tre^ci dokumentu ztozonego przez wykonawc?,

Zamawiajqcy moze zwrdcid si? do wlasciwych organow odpowiednio kraju,

wktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych

informacji dotycz^cych tego dokumentu.

8.14. Wykonawca majqcy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wodniesieniu do osoby maj^cej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzecz)q30spoIitej Polskiej, ktdrej dolyczy dokument wskazany w Rozdziale 8

SIWZ, sktada dokument, o ktorym 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 miat dotyczy^, nie wydaje si?

takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawierajqcym oswiadczenie

tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem s?dowym,

administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego

wlasciwym ze W2gl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ

zdanie pierwsze stosuje si?.

8.15. W przypadku wqtpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez wykonawc?,

Zamawiajqcy moze zwrocic si? do wlasciwych organow 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 potwierdzaj^cych spetnianie warunkow udziaiu 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 prz)T)adku wskazania przez wykonawc? oswiadczen lub dokumentow

potwierdzajqcych spelnianie warunkdw udziafu w post?powaniu oraz brak

podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale 8 SIWZ, ktore znajdujq si?

wposiadaniu Zamawiajqcego, w szczegolnoscl 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 dokumentow, o ile

8.18. Dokumenty i oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8.7.1 - 8.7.3 sktadane sq

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za zgodno^c z oryginaiem.

8.19. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginaiem dokonuje odpowiednio wykonawca,

podmiot, na ktbrego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajgcy si^ o udzielenie zamowienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw lub oswiadczen, ktdre kazdego z nich
dotycz^.

8.20. Po§wiadczenie za zgodnosc z oryginaiem 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 sq skladane wraz

z tlumaczeniem na j§zyk polski.

Rozdzial 9

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH

W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC

WYKONANIE CZ^SCl ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkbw udzialu

w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia,

lub jego cz^sci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego l^czqcych go z nim stosunkow
prawnych.

9.2. Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni^ Zamawiajqcemu, ze realizujqc zamowienie, b^dzie dysponowal
niezb^dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaj^c IWRAZ

Z OFERTAl zobowiqzanie tvch podmiotow do oddania mu do dvspozvcii

niezbednvch zasobow na notrzebv realizacii zamowienia.

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

warunkow udzialu w post^powaniu oraz zbada, czy nie zachodzq, wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych 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 warunkow dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikaqi
zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegac na zdolnoSciach
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innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub usiugi, do

reaiizacji ktdrych te zdolno^ci sq wymagane (jezeli dotyczy).

9.5. Jezeli zdolno^ci techniczne lub zawodowe, na ktorego zdolno^ciach polega

wykonawca, nie potwierdzaj^ speinienla przez wykonawc^ warunkow udzialu

w post^powaniu lub zachodzq wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy zqda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:

a) zastqpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzal si§ do osobistego wykonania odpowiedniej cz^^ci zamdwienia,

jezeli wykaze zdolno^ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj^ finansowq lub

ekonomicznq, o ktorych mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

9.6. Zamawiajqcy ̂ da od wykonawcy, ktdry polega na zdolnolciach lub sj^acjl

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

Pzp, pi^edstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow

wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ.

9.7. W celu oceny czy wykonawca polegaj^c na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, b^dzie dysponowal

niezb^dnymi zasobami w stopniu umozliwiajqcym nalezj^te wykonanie

zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy wykonawcy z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost^p do ich zasobdw, zamawiajqcy moze

zqdac dokumentdw, ktdre okresiajq w szczegdlno^ci:

- zakres dost^pnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

- sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawcy, przy

wykonywaniu zamdwienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego:

- czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do

warunkow udzialu w post^powaniu dotyczqcych doswiadczenia, zrealizuje

roboty budowlane lub ushigi, ktdrvch wskazane zdolnosci dotyczq.

9.8. Wykonawca, ktdry powohije si§ na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania

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

w jakim powotuje sl§ na ich zasoby, warunkdw udzialu w post^powaniu sklada

takze jEDZ dotycz^ce tych podmiotdw.

9.9. Podwykonawcy.

Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz^^ci zamdwienia

podwykonawcom, na etanie nostepowania o udzielenia zamdwienia publicznego:

a) iest zobowiqzanv wypelnic cz^^d II sekcja D JEDZ oraz o lie jest to wiadome,
podac firmy podwykonawcdw,

b) nie iest zobowi^zany do przedstawienia dla kazdego podwykonawcy

informacji wymaganych w cz^ki 11 sekcja A i B oraz cz^sci III JEDZ,
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(Zamawiajgcy nie zqda takze ziozenia dokumentow wskazanych w pkt 8.7.2
SIWZ wobec podwykonawcow wskazanych w cz^sci II sekcji D JEDZ)

c) jest zobowiqzanv wskazac w formularzu ofertowym (Za)^cznik nr 3 do
SIWZ) cz^sci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom oraz poda^ firmy podwykonawcdw (o ile sq znane).

Rozdzial 10

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSP6LNIE UBIEGAJACYCH SII?
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORC)A)

10.1. Wykonawcy mogq wspolnie ubiega^ si§ o udzielenie zamowienia. W takim
przjTiadku wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich
w post^powaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w post^powaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

10.2. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si§ o udzielenie zamdwienia:
a) zaden z nich nie moze podlegac wykluczeniu z powodu niespelniania

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

natomiast spetnianie warunkdw udzialu w post^powaniu wykonawcy

wykazuj^ zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiajqcy nie precyzuje szczegdlnego
sposobu spelniania warunku przez wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych s{§
0 udzielenie zamdwienia,

b) Jednolity Dokument, o ktdrym mowa w pkt 8.2 SIWZ sklada kazdy
z wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si§ o zamdwienie. Dokumenty
te potwierdzajq spetnianie warunkdw udzialu w post^powaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z wykonawcdw wykazuje
spetnianie warunkdw udzialu post^powaniu oraz brak podstaw

wykluczenia, ^

c) oswiadczenie o przynaleznosci braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktdrym mowa w pkt 8.3 SIWZ sktada kazdy z wykonawcdw,

d) zobowiqzani sq oni na wezwanie Zamawiajqcego, ztozyd dokumenty
1 oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty

i oswiadczenia, o ktdrych mowa:

- w pkt 8.7.1 SIWZ sktada odpowiednio wykonawca/wykonawcy,
ktdry/ktdrzy wykazuje/-^ spetnienie 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 sktada odpowiednio wykonawca/wykonawcy,
ktdry/ktdrzy wykazuje/-^ potwierdzenie spelniania przez oferowane
dostawy wymagan okre^lonych przez Zamawiajqcego.
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Rozdzial 11

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI^ ZAMAWIAJACEGO

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

Zatnawiajqcym, a wykonawcami odbywa si^ przy uzyciu miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl. ePUAFu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz

poczty elektronlcznej.

11.2. Wnloski, zawiadomienla oraz Informacje (zwanymi dale) ogolnie

„korespondencjq") Zamawiajgcy i wykonawcy przekazujq powolujgc si^ na

numerem ogtoszenia (TED) lub numerem referencyjny post^powania,

tj. IG.271.38.2018:

ll.Z.l.za posrednictwem dedykowanego formularza dost^pnego na ePUAP

oraz udostQpnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),

11.2.2.drogg elektronicznq na adres: loanna.leonik@gmmaostrowmaz.home.pl.

przy czym sposob komunikacji wskazany w pkt 11.2.2 nie jest wiasclwy

dla oferty oraz dokumentow sktadanych wraz z ofertg (wymagajqcych

szyfrowania), ktdre nalezy sWadac wyi^cznle w sposbb wskazany

w pkt 11.2.1 SIWZ.

11.3. Wykonawca zamierzajqcy wziqc udziai w post^powaniu o udzielenie

zamdwlenia publicznego, must posiadac konto na ePUAP. Wykonawca

posiadajgcy konto na ePUAP ma dost^p do formularzy: zlozenia, zmlany,

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
11.4. Wymaganla techniczne i organizacyjne wysytania i odbieranla dokumentdw

elektronlcznych, elektronicznych kopii dokumentdw i o^wiadczen oraz

informacjl przekaz)nfvanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

11.5. Maksymalny rozmiar plikow przesylanych za posrednictwem dedykowanych

formularzy do: zlozenia, zmlany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny

rozmiar wiadomoscl przesytanych za posrednictwem poczty elektronlcznej

wynosi 500 MB.

11.6. Zasady skladania oferty zamleszczono w rozdziale 14 SIWZ.

11.7. Za datg przekazania ofertv. wraz z zat^cznikami oraz lEDZ skladnego wraz

z oferta. nrzvimuie sie date ich nrzekazania na ePUAP.

11.8. Za dat? przekazania wnloskow, zawladomieh, dokumentow elektronicznych,

oswiadczeh lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczen oraz innych
informacjl przyjmuje sl§ dat^ Ich przekazania drogq elektronicznq.
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11.9. Identyfikator post^powania i klucz publiczny dla danego post^powania

o udzielenie zamowienia dost^pne sq na liscie wszystkich post^powan na

miniPortalu oraz zostai zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego.

11.10. Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentbw
lub o^wiadczen sktadane sq przez wykonawc^ za po^rednictwem Formularza do
komunikacji jako zatqczniki. Zamawiajqcy dopuszcza rowniez mozliwo^d
sktadania dokumentdw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentbw lub oswiadczen za pomocq poczty elektronicznej, na wskazany

w pkt 11.2.2 SIWZ adres email (za wviqtkiem ofertv i dokumentdw
sktadanvch wraz z nfertq. ktore powinnv bvc zlnzone w sposnh okreslonv
wnkt 11.2.1 SIWZ i rozdziale 14 S1WZ1. Sposob sporzqdzenia dokumentow

elektronicznych. oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub
oswiadczen musi bye zgody z wymaganiami okreSlonymi w rozporz^dzeniu
Prezesa Rady Ministrdw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia srodkdw
komunikacji elektronicznej w post^powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz udost^pniania i przechowywania dokumentdw elektronicznych
oraz rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac zamawiajqcy od wykonawcy
w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

11.11. Wykonawca moze zwrdcic si? do Zamawiajqcego z wnioskiem o wyjasnienie
treSci SIWZ. Zamawiajqcy niezwlocznie udzieli wyjasnieh jednak nie pdzniej niz
6 dni przed terminem sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pozniej niz do kohca
dnia, w ktdrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert i nie
dotyczy udzielonych wyjasnieh. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie
wptjwa na bieg terminu sktadania ww. wnioskow. Jezeli wniosek o wyjasnienie
treSci SIWZ wptynqt po uptywie terminu, o kthrym mowa powyzej lub dotyczy
udzielonych wyjaSnieh, Zamawiaj^cy moze udzielic wyjasnieh albo pozostawid
wniosek bez rozpoznania.

11.12. Pytania nalezy przesyta^ 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@gminaostrowmaz.home.pl. W temacie pisma nalezy poda^ tytut

przetargu.

11.13. Tresc zapytah wraz z wyjasnieniami Zamawiaj^cy przekaze niezwlocznie
wszystklm wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta
zapytania oraz zamieSci na stronie internetowej Zamawiajqcego
fhttpi/Zostrow mazowiecka.bipgmina.pn.

11.14. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze w kazdym czasie,
przed uplywem terminu sktadania ofert zmodyfikowac tresh niniejszej SIWZ.

11.15. Kazda wprowadzona przez Zamawiaj?cego zmiana stanie si? cz?sci?
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SIWZ i zostanie niezwiocznie przekazana wszystkim wykonawcom, ktorym

przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj^cego
rhttD://Qstrow mazowiecka.bip^mina.pn.

11.16.W przypadku rozbieznosd pomi^dzy tre^ci^ SIWZ, a tresci^ udzielonych

odpowiedzi jako obowigzuj^cq nalezy przyj^d tresc pisma zawierajqcego
pozniejsze oswiadczenie Zamawiajqcego.

11.17. Zamawiajqcy przedluzy termin sWadania ofert, jezeli w W3miku modyfikacji tresci

SIWZ niezb^dny b^dzie dodatkowy czas na wprowadzenle zmian w ofertach.

11.18.0 przedluzeniu terminu skladania ofert Zamawiaj^cy niezwiocznie

zawiadomi wszystkich wykonawcow, ktbrym przekazano SIWZ oraz

zamie^ci stosownq informacj^ na stronie internetowej Zamawiajgcego
fhttp://nstrnw mazowiecka.bip^mina.pn.

11.19.Zamawiai^cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

ll.ZO.Jednoczesnle Zamawiajqcy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajq
na jakikolwiek inny kontakt - zarowno z Zamawiajqcjnn jak i osobami

uprawnionymi do porozumiewania si§ z wykonawcami - niz wskazany

w niniejszym rozdziale. Oznacza to, ze Zamawiajqcy nie b^dzle reagowal na inne
formy kontaktowania si^ z nim, w szczegblnosci na kontakt telefoniczny lub
osobisty w swojej siedzibie.

11.21.W przypadku przekazvwania przez wykonawc^ dokumentu elektronicznego

wformacle poddaiqcvm dane kompresji. opatrzenie pliku zawieraj^cego

skompresowane dane kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm iest

rownoznaczne z poswiadczeniem przez wykonawc^ za zgodnosc z oryginalem

wszystkich elektronicznych kopii dokumentow zawartvch w tym pliku.

zwvi^tkiem kopii poswiadczonvch odpowiednio przez innego wvkonawc^

ubiegaiqcego si^ wspolnie z nim o udzielenie zamowienia. przez podmiot. na

ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca. albo przez podwykonawcg.
11.22.Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast^puje w formie

elektronicznej.

11.23.Zamawiajgcy moze zqdac przedstawienia oryginalu lub notarialnie

poswiadczonej kopii dokumentow, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu, innych niz
oswiadczeh, wylgcznie wtedy, gdy ziozona kopia dokumentu jest niecz3rtelna lub
budzi wgtpliwo^ci co do jej prawdziwosci.

11.24. Dokumenty sporzqdzone w j^zyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na

j^zykpolski.

Rozdzial 12

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

12.1. Wykonawca jest zobowiqzany wniesc wadium w wysoko^ci:

12.1.1. dla cz^^ci 1 zambwienia; 10 000,00 PLN (stownie: dziesi§b tysi^cy zl),
12.1.2. dla czqsci 2 zambwienia: 10 000, OOPLN (slownie: dziesigb tysigcy zQ.
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12.2. Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku nast^pujqcych formach:
a) pieniqdzu;

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy
oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym, ze por^czenie kasy jest zawsze

por^czeniem pieni^znym;

c) gwarancjach bankowych;

d) 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^biorczoscl (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 adnotacj^ ..Wadium - Znak sprawy: IG.271.38.2018- Cz^s6nr " (nale:fy
wskazac nr cz^sci, na ktorq skhdana jest oferta wykonawcy).

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu, zamawiaj^cy uzna wadium, ktore

znajdzie si§ na rachunku bankowym zamawiajqcego przed upJyweni terminu
skladania ofert.

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi by^ gwarancjq nieodwotaln^, bezwarunkow^
i platnq na pierwsze pisemne zqdanie Zamawiajqcego, sporzqdzon^ zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami i powinna zawiera^ nast^pujqce eiementy:
a) nazw^ daj^cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(Zamawiaj^cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwot^ gwarancji,

c) termin waznosci gwarancji w formule; „od dn:» do dnia
d) zobowiqzanie gwaranta do zaptacenia kwoc* g". —"ancji na pierwsze zqdanie

zamawiajqcego w sytuacjach okre^lonych w art. 46 usL 4a oraz ust. 5 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.

12.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innei niz pieniezna.
Zamawiaiacv wvmaga zlozenia wraz z ofertq orvginatu dokumentu

wadialnegQ fgwarancli lub poreczenial w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm wvstawcv gwarancii/
porqczenia. Wadium wnoszone w formie okre^Ionej w zdaniu pierwszym nie
moze zawierac informacji, iz „gwarancja wygasa w momencie zwrotu

oryginaiu dokumentu".

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

od dnia, wktorym uplywa termin sktadania ofert.
12.8. Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu post^powania, z wyj^tkiem
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wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,

z zastrzezeniem przypadku okre^lonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

12.9. Zamawiaj^cy zwraca wadium wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zambwienia

publicznego.

12.10. Zamawiajgcy zwraca niezwfocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktbry

wycofat ofert^ przed uptywem terminu sktadania oferL

12.11. Zamawiajqcy zgda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcy, ktbremu

zwrbcono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku

rozstrzygni^cia odwoiania jego oferta zostafa wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego.

12.12.Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca

w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp,
zprzyczyn lezqcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow,

potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oswiadczenia, o ktorym mowa w art 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub

nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art 87 ust. 2 pkt. 3

ustawy Pzp, co spowodowafo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez

wykonawc? jako najkorzystniejszej.

12.13.Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktbrego

oferta zostata wybrana:

a) odmbwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na

warunkach okre^lonych w ofercie,

b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalez}dego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si? niemozliwe

z przyczyn lezqcych po stronie wykonawcy.

12.14.Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym Rozdziale dotycz? rowniez

przedluzania waznosci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
okreslonych w ustawie Pzp.

Rozdzial 13

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Kazdy wykonawca moze zlozyc tylko jednq ofert? na kazdq z czQ^ci
zambwienia. Zlozenie wi?cej niz jednej oferty dia danej cz?^ci zamowienia

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zfozonych przez wykonawc? na t? cz?^b

zambwienia.

13.2. Oferta powinna byb sporzqdzona w }?zyku polskim, z zachowaniem

postaci elektronicznej wjednym z nast?pujqcych formatbw

danych; .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym

podpisem eiektronicznym - pod rygorem niewazno^ci. Sposbb zlozenia
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oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w Regulaminie korzystania z
miniPortalu https://miniportal.LizD.i:?ov.L>l. Sktadaiqc oferty Wvkonawca
akcentuie regulamin korzvstania z svstemu miniPortalu.

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

13.4. Oferta musi zawierad nast^pujqce oswiadczenia i dokumenty:

1] Formularz ofertowy (wypefniony, podpisany elektronicznie i przeslany
w formie elektronicznej) - do wykorzystania wzor (druk), stanowiqcy
Zal^cznik nr 3 do SIWZ (przy czym wykonawca moze sporzgdzic oferty wg
innego wzorca, powinna ona wowczas obejmowac dane wymagane dla oferty
w SIWZ i zatqcznikach);

2] Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia (JEDZ) przesiany w formie
elektronicznej zgodnie z zasadami okredlonymi w pkt 8.1 - 8.2 SIWZ;

3] Pehiomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osob^/y upowaznione do reprezentacji wskazane we wtasciwym
rejestrze lub notariusza, z ktorego wynika prawo do podpisania oraz do
podpisania innych dokumentow skladanych wraz z ofertg (jezeli dotyczy)-,

4} Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajqcych si^ o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa
o wspdldzialaniu, z ktdrej b^dzie wjmikac przedmiotowe pelnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob^/y
upowaznione do reprezentacji wskazane we wtasciwym rejestrze.
Pelnomocnik 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) Zobowiqzanie, o ktdrym mowa w pkt 9.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osob^/y upowaznione do reprezentacji
wskazane we wtasciwym rejestrze (jezeli dotyczy).

13.5. Oferty, oswiadczenia. a takze wykaz dostaw zaleca si? sporz^dzid na drukach
stanowi^cycti zatgczniki do SIWZ.

13.6. W przypadku, gdy wykonawca nie skorzysta z zatqczonego Formularza
ofertowego (Zatqcznik nr 3 do SIWZ], zobowiqzany jest ztozyt ofert? w taki
sposdb, by tresc oferty odpowiadata tresci SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca
nie skorzysta z zat^czonych drukow (Zat^cznik nr 3 - 7 do SIWZ], tresc
sktadanych oswiadczen, wykazu ustug oraz osdb powinna potwierdzac
spetnianie warunkdw udziatu obowi^zujqcych w niniejszym post?powaniu.

13.7. Wykonawca moze ztozyc wyt^cznie jednq ofert?, w ktdrej musi bye zaoferowana
tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ.

13.8. Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym sq sktadane wraz z ttumaczeniem na

Specyfikacia Istotnych Warunkow Zamdwienia fSIWZ) Strona25z38



a 1 tffi]ior |IT1^' U'_««ii|.) vrt^o

j^zykpolski.

13.9. Wykonawca w ofercie moze zastrzec informacje stanowi^ce tajemnic^

przedsi^biorstwa w rozumleniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419, z p6zn. zm.). Zamawiajgcy nie
ujawni informacji stanowigcych tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu

przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie p6zniej

niz w terminie sktadania ofert, zastrzegi, ze nie mogq by^ one udost^pniane oraz

wykazal, iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnic^ przedsi^biorstwa.

UWAGA

Zastrzegajqc informacje w ofercie wykonawca winien miec na wzgl^dzie, ze

zastrzezona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsi^biorstwa, Jesli

speMa fqcznie trzy warunki:

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

posiada wartosc gospodarczq,

- nie zostaia ujawniona do wiadomo^ci pubiicznej tzn. nie Jest znana ogdhwi

lub osobom, ktore ze wzglqdu na prowadzonq dziaialnosc sq zainteresowane

Jej posiadaniem,

- podjqto w stosunku do niej niezbqdne dzialania w celu zachowania poufhosci.

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

sferq tajemnicy mozna objqc tyiko takie informacje, ktore sq znane Jedynie

poszczegdlnym osobom lub okreslonej grupie os6b. Obszar ten nie moze si^

rozciqgac na informacje powszechnie znane lub te. o ktdrych treici kazdy

zainteresowany moze siq legalnie dowiedziec.

Wykonawca w szczegdlnosci nie moze zastrzec w ofercie informaqi:

1) odczyt3rwanych podczas otwarcia ofert, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4

ustawy Pzp,

2) ktore sg jawne na mocy odr^bnych przepis6w,

3) ceny jednostkowej stanowiqcej podstaw? wyliczenia ceny oferty.

13.10. Wszelkie informacje stanowiqce tajemnicy przedsi^biorstwa w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(L j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419), ktdre wykonawca zastrzeze jako tajemnicy

przedsi^biorstwa, powinny zostac ztozone w osobnym piiku wraz

zjednoczesnym zaznaczeniem poiecenia „Zalqcznik stanowiqcy tajemnicy
przedsiqbiorstwa" a nast^pnie wraz z piikami stanowiqcymi jawnq cz^sc

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 zlozone przez niego wyja^nienia i/iub

dowody stanowic b^dq tajemnicy przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzie przysiugiwaio prawo

zastrzezenia ich jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
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Zamawiajqcy uzna za skuteczne wytqcznie w sytuacji, kiedy wykonawca oprocz

samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowi^
tajemnic? przedsi^biorstwa.

Rozdziat 14

SKtADANIE 1 OTWARCIE OFERT

14.1. Wykonawca skiada ofert^ za posrednictwem Formularza do zlozenia, zmiany,

wycofania oferty dost^pnego na ePUAP i udost^pnionego rdwniez na
miniPortalu. Klucz publiczny niezb^dny do zaszyfrowania oferty przez

wykonawc? jest dost^pny dla wykonawcow na miniPortalu. W formularzu oferty
wykonawca zobowlqzany jest podac adres skrzynki ePUAF, na ktdrym
prowadzona b^dzie korespondencja zwiqzana z post^powaniem.

14.2. Termin skiadania ofert uplywa w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10:00.

14.3. Otwarcie ofert nastqpi w dniu. 27.02.2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie
Zamawiajqcego - Urz^d Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wtadystawa
Sikorskiego 5,07-300 Ostrdw Mazowiecka, pokdj nr 23.

14.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq uczestniczyc w sesji otwarcia ofert.
W prz3T3adku 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 uptywem terminu do sktadania ofert zmienid lub
wycofac ofert? za posrednictwem Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionych rowniez na

miniPortalu. Sposob zmiany i wycofania oferty zostal oplsany w Instrukcji
uzj^kownika dost?pnej na miniPortalu

14.7. Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert, o ktbrym mowa w pkt. 14.1
SIWZ nie moze skutecznie dokona^ zmiany ani wycofad zlozonej oferty.

14.8. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamie^ci na wtasnej

stronie internetowej fhttp://ostrow mazowiecka.biD^-mina.Dll informaqe

dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresbw wykonawcow, ktorzy ziozyli oferly w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zambwienia, okresu gwarancji i warunkbw
platno^ci zawartych w ofertach.

14.9. W przjrpadku zlozenia oferty po terminie, o ktbrym mowa w punkcie 14.1 SIWZ,
Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi o tym wykonawc? oraz zwroci ofert? po
uplywie terminu do wniesieniu odwolania.
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Rozdzial 15

TERMIN ZWI/^ZANIA OFERTA

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

15.2. Bieg terminu zwiqzania ofertg rozpoczyna si^ wraz z uplywem terminu sktadania

ofert.

15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj^cego moze przedtuzyc

termin zwiqzanla ofertq, z tym, ze zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej

na 3 dni przed uptywem terminu zwiqzania ofertq zwrocic si^ do wykonawcow

0 wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy

jednak niz o 60 dni. Przedluzenie terminu zwi^zania ofert^ jest dopuszczalne

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

to mozllwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania

ofertq.

Rozdzial 16

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

16.1. Wykonawca w ofercie okresli cen^ oferty brutto w zt (PLN), kt6ra stanowic

b^dzie iloczyn ilosci instalacji oraz zryczaltowanej ceny jednej instalacji

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

ze wszelkimi kosztami wynikajqcymi z umowy) za realizacj^ przedmiotu

zamowienia w cz^^ci, na ktorq wykonawca sklada oferty. Cena oferty - jest to

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

16.2. Podstawq do okre^lenia ceny oferty jest SIWZ wraz zatqcznikami.

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

przy nast?pujqcych zalozeniach:

Cz?^61 zam6wienia:

Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane przy danej mocy kotlow centralnego

ogrzewania stanowi iloczyn ilosci kotl6w oraz ceny za 1 kociol okreslonej mocy

(cena jednostkowa) wraz z wszystkimi kosztami wynikaj?cymi z zalqcznikbw

stanowiqcych opis przedmiotu zamowienia i Projektu umowy.

Cz?§£ 2 zamdwienia:

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 wynikaj?cymi

z za}?cznik6w stanowiqcych opis przedmiotu zamowienia i Projektu umowy.

Suma cen iqcznvch wyliczona w tabelach winna bvc rowna sumie wvliczonych cen

za prace instalacyine w ostatnim wierszu tabeli nazwanvm razem/oaoiem

1 odpow/adatf cen/e ofertowei wykonawcy w danej czqsci zamowienia.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia fSIWZl Strona 28 z 38



a Rze«po4poi,la ^ Unia Europ«Jsk«Europejski. S
PTOQiamUffgmc.tint

oTikr*""""
U|«l

16.4. Cena oferty powinna bye obliczana z uwzgl^dnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.
jezeli zlozono oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug
vvykonawca 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 towardw i usiug, kt6ry mialby obowiqzek
rozllczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajgc ofert?, informuje
Zamawiajgcego, czy wybdr oferty b^dzie prowadzic do powstania
u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazuj^c nazw^ (rodzaj) towaru lub
uslugi, ktdrych dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzic do jego powstania,
oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.

16.5. Dla porownania 1 oceny ofert Zamawiajqcy przyimie calkowitq cen^ bnitto
dia danej czq^c! zamdwienia. jak^ poniesie na realizacj^ przedmiotu
zamdwienia.

16.6. W Formularzu oferty wykonawca podaje cen^, z doktadnoscig do dw6ch 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 uslug (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 ktor^ podejmuje si? zrealizowac przedmiot zamowienia.

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

16.8. IIWAGA! Wszyscy wykonawcy sq zobowiqzani do zastosowania stawki VAT
wg formularza ofertowego. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdwienia
Zamawiajqcy otrzyma indywidualnq interpretacj? podatkowy dotyczqc^ podatku
od umdw zawartych na podstawie niniejszego post?powania, ktdra wskaze na
konieczno^c zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiajqcy przewiduje

mozliwosd zmiany umowy z wykonawcq na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp polegajqc^ na zmianie stawki podatku VAT - do tych cz?sci
zamdwienia, do ktdrych b?dzie to uzasadnione w swietle otrzymanej
interpretaqi indywidualnej (staia zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wla^ciwym podatkiem VAT).

16.9. UWAGA:

a) wzakresie cz^ici 1 zamdwienia:

W przypadku przedmiotu obj^tego niniejszym post^powaniem w cz?ici 1,
wystqpi odwrotne obciqzenie VA T, a ktdrym mowa w art 17 ust 1 pkt 8) w
zwiqzku z art. 17 ust Ih ustawy a podatku od towardw i ushig w relacjach
Zamawiajqcy (Cmina Ostrdw Mazowiecka) - Wykonawca w zakresie robot
PKWiU 43.22.12.0 Roboty zwiqzane z wykonywaniem instalacji cieplnych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (tutaj: montaz kotfdw na biomas^) •
peien zakres obj^ty przedmiotem zamdwienia w cz^§ci 1.
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W zwiqzku z powvzszvm:

- Wykonawca w formularzu ofertowym powinien poinformowac

zamawiajqcego na podstawie art 91 ust 3a ustawy Pzp o tym, ze wybdr

oferty Wykonawcy b^dzie prowadzU do powstania u Zamawiajqcego

obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od

towarow i ustug;

- Wykonawca w formularzu ofertowym podaje wortoid netto, kwot^

podatku VAT, ktdry odprowadzi Zamawiajqcy (celem doliczenia jej do

ceny ofertowej na podstawia art 91 ust 3a ustawy Pzp) oraz worto^d

brutto,

- w umowie strony ustalajq wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie netto,

ktore w tej kwocie b^dzie ptatne na rachunek Wykonawcy, zai podatek

VA T wynikajqty z oferty rozliczy Zamawiajqcy.

b) w zakresie cz^sci 2 zamdwienia:

Zamawiajqcy informuje, ze Jezeli wykonawca wskaze, ze Zamawiajqcy nie

Jest obj^ty procedurq odwrotnego obciqzenia VAT i zastosuje stawk^

podatku VAT w ofercie i strony przyjmq w umowie zasadq klasycznego

rozUczenia podatku VAT ■ a Zamawiajqcy otrzyma indywiduainq

interpretacjq podatkowq wskazujqcq nast^pnie na wyst^powanie

procedury odwrotnego obciqzenia VAT w stosunkach pomi§dzy

Zamawiajqcym a wykonawcq - Strony dokonajq zmiany umowy, w ramach

ktdrej wykonawca zobowiqze s/? do wystawiania faktur zgodnie

z regutami dotyczqcymi procedury odwrotnego obciqzenia VA T.

Rozdziat 17

BAPANIE 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 jej istotne czq^ci skJadowe, wydadzq si^ razqco

niskie w stosunku do przedmictu zamowienia i wzbudzq wqtpliwoSci

Zamawiajqcego, co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie

z wymaganiaml okreslonymi przez zamawiajqcego lub wynikajqcymi

zodr^bnych przepisow oraz w przypadkach okreilonych w art. 90 ust. 1 a

ustawy Pzp, Zamawiajqcy zwroci si^ o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie

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 niskie) ceny. spoczywa

na wykonawcy.

17.3. Zamawiajqcy poprawi w ofercie:

a) ocz5nviste 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, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty,

niezwiocznie zawiadamiajqc o tym wykonawc?, ktorego oferta zostata

poprawiona.

Rozdzial 18

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BI^DZIE SI^ KIEROWAL

FRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG

TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Zamawiajqcy dokona oceny ofert, ktdre nie zostaly odrzucone, na podstawie
nast^pujqcych kryteriow oceny ofert:

w zakresie cz^sci 1 i 2 zamdwienia:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenle kryterium

(w%)

1 Cena [C) 60

2
Czas reakcji przegl^du gwarancyjnego na

wezwanie (S)
40

Orena ofert zostanie dokonana dla kazdei rze^ri oddzieinl£.

18.3. Zamawiajqcy dokona oceny ofert przyznajgc punkty w ramach poszczegdlnych
kryteriow oceny ofert, przyjmujqc zasad?, ze 1% = 1 punkt.

18.4. Punkty za kryterium „Cena" zostang obliczone wedfug wzoru:

G

C = X 60 pkt

Cb

gdzie,

C- ilo^6 punktow za kryterium cena,

Cn - najnizsza cena ofertowa spo§r6d ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej.

W kryterium „Cena", oferta z najnizsz^ cenq otrzyma 60 punkt6w a pozostate
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny
odpowiednio mniej. KoAcowy wynik pow5^szego 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 przegladugwarancyinego I Liczba punktdw
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na wezwanie

fed momentu zKioszenia)

5 dni roboczych S = 0 pkt

4 dni robocze S = 10 pkt

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 iprzyzna 0 pkt

W przypadku zaoferowania przez wykonawcq czasu reakcji dhtzszego niz 5 dni

roboczych Zamawiajqcy ofertq odrzuci.

Wykonawcy oferujq czas reakcji przeglqdu gwarancyjnego na wezwanie w peinych

dniach (wprzedziate ad 1 do 5 dni roboczych).

18.6. Za najkorzystniejszq ofert? w danej cz^sci zam6wienia zostanie uznana oferta,

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

w zakresie cz^sci 1 i 2; Przyznana iloii punktdw = C + S

18.7. Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta z najwi§kszq liczbq punktow,

tj. przedstawiaj^ca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert, o ktdrych

mowaw pkt 18.1.

Rozdziat 19

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

19.1. Zamawiajqcy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana

jako najkorzystniejsza.

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

wszystkich wykonawcow o:

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

siedzlbq albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania

dziatalnosci wykonawcy, ktbrego ofertq wybrano oraz nazwy albo imicna
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq miejscami

wykonywania dziaialnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze

przyznanq ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i iqcznq punktacjq,

- wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, ktorych oferty zostaiy odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

a w przypadkach, o ktdrych mowa w art 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku

rownowaznosci lub braku spetniania wymagah dotyczqcych wydajno^ci iub

funkcjonalnoici.
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- uniewaznieniu post^powania,

podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

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

opublikuje na swojej stronie internetowej:

fh»p://ostrQw mazowiecka.hingmina.pll.

Rozdzia} 20

INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY

ZOSTAC DOPEENIONE PC WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcow
wspolnie ubiegaj^cych si§ o udzielenie zamowienia, wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiajqcego przedlozy umow§ reguluj^cq

wspolprac^ wykonawc6w, w ktdrej m.in. zostanie okreslony pelnomocnik
uprawniony do kontaktdw z Zamawiaj^cym oraz do wystawiania dokumentdw
zwiqzanych z pJatno^ciami.

20.2. Osoby reprezentujqce wykonawc? przy podplsywaniu umowy powinny posiadac
ze sob^ dokumenty potwierdzajqce ich umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, o ile umocowanie to nie b^dzie wynikai z dokumentdw zaiqczonych
do oferty.

20.3. 0 terminie ziozenia dokumentu, o ktorym mowa w pkt 20.1 SiWZ, Zamawiaj^cy

powiadomi wykonawcy odr^bnjmi pismem.

20.4. Wykonawca zobowiqzany jest do wniesienia zabezpieczenia nale^ego
wykonania umowy na warunkach okre^lonych w rozdziale 21 niniejszej SIWZ.

20.5. Wykonawca. ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq zobowiqzany
jest zfozy^ Zamawiajqcemu przed podpisaniem umowy pod rygorem
stwierdzenia a uchylaniu si? ad zawarcia umowy dokumenty potwierdzajqce

posiadanie przez osob? wskazanq 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, zobowiqzany
b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny brutto ofeity (z podatkiem VAT).

21.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by£ wniesione wedhig
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?pujqcych formach:
a) pieni^dzu,
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b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy

oszcz^dno^ciowo-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 Agencjl Rozwoju

Przedsi?biorczo§ci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.].

Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu wpJaca si? przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajqcego nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006, tytul
przelewu: „Znak sprawy: IG.271.38.2018 - ZNWU"

21.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi bye wniesione najpdzniej
w dniu podpisania umowy przez Zamawiajqcego, przed jej podpisaniem.

Wniesienie zabezpieczenia w pieni^dzu b?dzie uznane za skuteczne, jezeli

rachunek Zamawiajqcego zostanie uznany kwotq zabezpieczenia najp6zniej

wdniu podpisania umowy przez Zamawiajqcego i wykonawc?, przed jej

podpisaniem.

21.4.Zamawiajqcy zwroci wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania umowy i uznania przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane.

Pozostata cz?sc zabezpieczenia zostanie zwr6cona wykonawcy nie pozniej niz

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

Rozdziat 22

POSTANOWIENIA UMOWY

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

22.2. Z wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz^, zostanie

zawarta umowa, o v-' rej mowa w pkt. 22.1 SIWZ.

22.3. Zamawiajqcy przewiduje mozliwo^ci wprowadzenia zmian do zawartej umowy,

na podstawie art 144 ustawy Pzp, w sposob i na warunkach szczegoiowo

opisanych w § 16 Projektu umowy.

Rozdzial 23

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenla Parlamentu Europejskiego i Rady (UE]

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiajgcy informuje,

ze:
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1) jest administratorem danych osobowych wykonawcy oraz osob, ktorych dane
wykonawca przekazat w niniejszym post^powaniu;

2) dane osobowe wykonawcy przetwarzane b^dq na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO
w celu zwiqzanym z post^powaniem o udzielenie zamowienla publicznego
na „DostawQ i montaz kottow na biomas^ oraz instalacji fotowoltaicznych na
terenie Gminy Ostrbw Mazowiecka" prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

3) odbiorcami danych osobowych wykonawcy b^d^ osoby lub podmioty, ktorym
udost^pniona zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art 8 oraz art 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznla 2004 r. - Prawo zambwien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dale] „ustawa Pzp";

4) dane osobowe wykonawcy b^d^ przechowywane, zgodnie z art 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia post^powania o udzielenie zambwienia,
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 iata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

5) obowiqzek podanla przez wykonawcy danych osobowych bezposrednio go
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwiqzanjmi z udzialem w post^powaniu o udzielenie zambwienia publicznego:
konsekwencje niepodania okreslonych 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 dotyczqcych

wykonawcy;
- na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich

zmiana nie skutkuje zmiang w>niku post^powania o udzielenie zambwienia
publicznego ani zmianq postanowier v' zakresie niezgodnym z ustawq
Pzp oraz nie narusza integralnosci pr'^'^kulu oraz jego zai^cznikbw;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania 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 dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

8) wykonawcy nie przyshiguje:
- w zwiqzku 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 podstawq prawn^ przetwarzania danych osobowych
wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Rozdziat 24

POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

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

jezeli ma lub miai interes w uzyskanlu danego zam6wienia oraz ponidsi lub moze

poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow ustawy.

24.4. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystugujq

rdwniez organizacjom wpisanym na list^, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy

Pzp.

24.5. Odwotanie przystuguje wytqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci

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

zaniechania czynnosci, do ktbrej Zamawiajqcy jest zobowi^zany na podstawle

ustawy.

24.6. Odwotanie powinno wskazywat cz3mno^c lub zaniechanie czynnosci

Zamawiajqcego, ktbrej zarzuca si^ niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac

zwi^zte przedstawienie zarzutow, okresla^ z^danie oraz wskazywac okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwotania.

24.7. Odwotanie wnosi si§ do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnor^cznym podpisem

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwotujqcy przesyta kopi^ odwotania zamawiajqcemu przed uptywem terminu

do wniesienia odwotania w taki sposob, aby m6gt on zapoznac si^ z jego tresci^

przed uptywem tego terminu. Domniemywa si§, iz Zamawiajgcy mdgt zapoznac

si^ z tresciq odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastqpito przed uptywem 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 Zamawiajgcego

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 okreslone pkt a) i b) wnosi si?

w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu naleiytej
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starannosci mozna byio powzi^c wiadomos^ o okolicznosciach stanowiqcych

podstaw^ jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby OdwoJawczej stronom oraz uczestnikom

post^powania odwoiawczego przystuguje skarga do sgdu.

24.11. Skarg§ wnosi si§ do s^du okr^gowego wiasciwego dla siedziby Zamawiaj^cego.

24.12. Skarg? wnosi si§ za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby OdwoJawczej

w terminie 7 dni od dnia dor^czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,

przesylajqc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zfozenie skargi

w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumienlu ustawy z dnia

23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), jest

rownoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdzial 25

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajgcy nie orzewiduie:
- zawarcia umowy ramowej,

- skiadania ofert wariantowych,

- rozliczania w walutach obcych,

- aukcji elektronicznej,

- zwrotu kosztdw udziahi w post^powaniu.

Rozdziai 26

ZAL^CZNIKl DO SIWZ

Integraln^ cz^^ciq SIWZ sa zatqczniki:

Zaiqcznik Nr la - Opis przedmiotu zamdwienia dla kotlow na biomasf.
Zalqcznik Nr lb - Opis przedmiotu zamowienia dla zestawow fotowoltaicznych.
Zatqcznik Nr 2a - Projekt umowy - dla cz^^ci 1 zamdwienia (kotly na biomas^)

ZaiqcznikNrZb- Projekt umowy - dla cz^sci 2 zamowienia (instalacje
fotowoltaiczne).

ZalqcznikNrS- Wzor Formularza ofertowego - skiadany wraz z ofertq,
podpisany elektronicznie i przestany wformie elektronicznej

Zalqcznik Nr4 - Zakres oswiadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ]
w formacie .pdf [poglqdowo).

Zal^cznik Nr 4a - JEDZ przygotowany wst^pnie przez Zamawiajqcego dla
przedmiotowego post^powania w formacie .xml do pobrania

przez wykonawc^ i zaimportowania w serwisie eESPD -
skiadany wraz z ofertq, podpisany elektronicznie i przesiany
wformie elektronicznej.
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Za^cznikNr 5 -

Zat4cznikNr6-

Zat^cznik Nr 7 -

Wz6r informacji, ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy

kapitatowej - skfadany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej Zamawiajqcego informacji, a ktdrych

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 us'tawy Pzp.

Wz6r oSwiadczenia w zakresie okre^lonym w pkt. 8.7.2 lit e) -

g) SIWZ - skhdany na wezwanie Zamawiajqcego w trybie

art 26 ust 1 ustawy Pzp.
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