Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy
Rogów”, jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł

odnawialnych na terenie gminy Rogów”
Postępowanie nr: IRG.271.6.2019
Niniejsze postępowanie jest o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Zamawiający:

GMINA ROGÓW

ZAMAWIAJĄCY

Rogów, 10.05.2019 r.

Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy
Rogów”, jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów
tel.: 46 874 80 12, faks.: 46 874 80 86
www.rogow.eu, e-mail: sekretariat@rogow.eu
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów
z dopiskiem: postępowanie nr IRG.271.6.2019

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego i miejsce zamieszczenia ogłoszenia
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
Niniejsze postępowanie jest o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.
2479) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ogłoszenie nr 2019/S 093-224219
• Strona internetowa Zamawiającego - www.bip.rogow.eu
• Tablica
ogłoszeń
w
siedzibie
Zamawiającego:
Urząd
Gminy
Rogowie,
ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów.
Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania przebiegu wykonywania przedmiotu
zamówienia, aby na bieżąco przekazywać Wykonawcy ewentualne uwagi na każdym etapie
realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia przedpłat i zaliczek na realizację niniejszego zamówienia.
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III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

2.

3.
4.

5.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej
podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 60 kpl. zestawów fotowoltaicznych,
10 kotłów na biomasę oraz 15 zestawów kolektorów słonecznych.
Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, która zostanie
wykorzystana w dwojaki sposób:
− w części na potrzeby własne, a w przypadku energii cieplnej w całości na potrzeby
własne
− zmagazynowania w sieci części energii elektrycznej przewyższającej własne zużycie
w celu jej wykorzystania w kolejnych okresach
Ostateczny dobór i rozwiązania techniczne należy przewidzieć na etapie projektowania,
uwzględniając możliwości lokalizacyjne i przyłączeniowe.
Łącznie projekt obejmuje montaż instalacji następujących instalacji:
Dla domów prywatnych:
10 szt. - kotły na biomasę 24 kW
4 kpl. - kolektory słoneczne (1,6) z zasobnikiem 250 l
10 kpl. - kolektory słoneczne (2,4) z zasobnikiem 350 l
1 kpl. - kolektory słoneczne (3,2) z zasobnikiem 450 l
19 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 2,1 kWp
20 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 3 kWp
21 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 4,2 kWp
Z uwagi na powyższe dostawy przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, warunków
technicznych, zgłoszeń niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji
prac budowlanych.
b) Uzyskanie map do celów projektowych / uzyskanie map do celów lokalizacyjnych – jeżeli
specyfikacja instalacji tego wymaga.
c) Opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego, przedmiaru robót,
kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, obejmującej budowę instalacji związanej z wykonaniem w/w zadania oraz
robót towarzyszących koniecznych do wykonania,
d) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót – jeśli specyfika
instalacji tego wymaga.
e) Wykonanie montażu instalacji w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
f) Wykonanie instrukcji korzystania z zamontowanych urządzeń.
g) Przygotowanie
niezbędnej
dokumentacji
powykonawczej
oraz
przygotowanie
i przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków o zainstalowanie
dwukierunkowych liczników energii elektrycznej.
h) Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników montowanych urządzeń
w zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji papierowej
instrukcji obsługi i eksploatacji.
i) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego.
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j) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
a) Wymaga się złożenia 2 kompletnych egzemplarzy projektów u Zamawiającego,
b) Każdy projekt powinien zawierać: niezbędne pozwolenie/zgłoszenie, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
c) Projekty powinny być skompletowane, spięte w segregatorach i złożone na potrzeby
Zamawiającego w dwóch egz.,
d) Wszelkie dokumenty powinny być złożone również na płycie CD w formacie pdf
i przekazane Zamawiającemu w jednym egz.
7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄ:
1. ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu „Budowa
instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”.
6.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

2. ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – Tabela równoważności urządzeń dla projektu „Budowa
instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem ofert Wykonawca sprawdził i zweryfikował zakres
prac. W przypadku ewentualnych wątpliwości powinien zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie powstałych nieścisłości.
Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej powinien przedłożyć i uzyskać akceptację
przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań techniczno-użytkowych, umożliwiającą złożenie
wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza, aby na etapie składania ofert i przy realizacji zadania Wykonawca
zastosował rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez
Zamawiającego wymagania.
Wskazane ewentualne znaki towarowe, patenty, marki produktu lub nazwy producenta wskazujące
na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, materiałów lub urządzeń, systemów technologii
itp. są tylko nazwami przykładowymi wynikającymi ze specyfiki przedmiotu zamówienia,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i nie są dla Wykonawców wiążące.
Oferta obejmuje całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ,
a sama dokumentacja ma spełniać wszystkie wymagania dotyczące opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ma być zgodna z wytycznymi
zawartymi w załączniku nr 8 do SIWZ „Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu „Budowa
instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”.
Dostawy będą wykonywane zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego we wzorze
umowy, która stanowi złącznik nr 10 do SIWZ.
W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych
pozwoleń, uzgodnień, decyzji, opracowań itp. koniecznych do prawidłowego zrealizowania
przedmiotu zamówienia. Wszystkie koszty związane z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca.
Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na podstawie SIWZ i załączników
do SIWZ.
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17. Wykonawca, którego oferta została wybrana, w okresie nie dłuższym niż 14 dni po podpisaniu
umowy, przedłoży harmonogram rzeczowo – terminowy prowadzenia prac projektowych, oraz
prac montażowych do uzgodnienia z Zamawiającym i uzyska jego pisemną akceptację,
w szczególności dla prowadzenia prac na poszczególnych posesjach wyszczególnionych
w harmonogramie rzeczowo – terminowym. Harmonogram o którym mowa powyżej zawierał
będzie również ceny jednostkowe poszczególnych instalacji.
18. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sukcesywnie realizował powierzone zadania i zgłaszał
partiami do odbioru wykonane i już uruchomione urządzenia.
19. Kody CPV:
09300000-2 Energia słoneczna
09332000-5 Instalacje słoneczne
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45331110-0 Instalowanie kotłów
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
20. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to
RYCZAŁT. Rozliczanie za wykonanie części prac będących przedmiotem niniejszego
postępowania będzie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur częściowych VAT, wystawionych zgodnie z przyjętym harmonogramem
o którym mowa w ust. 17.
21. Zamawiający informuje że, projekt pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze
źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”, współfinansowany jest ze środków
pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii,
poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.
22. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, posiadaną przez
Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się
zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji
przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.
23. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym. Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych
wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji
lokalnej nie są wiążące dla Wykonawców i mają wyłącznie charakter nieformalny
i informacyjny. Wykonawcy, celem uzyskania wiążących wyjaśnień dotyczących przedmiotu
zamówienia, mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający nie zwraca kosztów,
które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej.
24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
Przedmiotu zamówienia, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie
Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania
dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.
25. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych
z techniczną częścią realizacji zadania.
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IV. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji i rękojmi
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Przedmiotowe prace będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w rozdziale
III ust 17.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem zamówienia w następujących
terminach i etapach:
1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej: 5 tygodni od dnia podpisania
umowy (ETAP I)
2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową
do dnia 30.09.2019 r. (ETAP II)
Okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi
minimum 36 miesięcy
a maksimum 60 miesiące, zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym.
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy
robót.
Okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi gwarancji.
Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót montażowych i dopełnieniu
formalności (zgłoszenie instalacji do sieci) potwierdzonych gotowością do odbioru końcowego
inwestycji.

V. Informacja o podwykonawcach
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia,
które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą. Brak w ofercie powyższej informacji
będzie rozumiane jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
niniejszego zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na
zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający wymaga złożenia dla tych podmiotów Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wersja elektroniczna) według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 nastąpi w trakcie jego
realizacji, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców i ich rozliczenie określają
postanowienia wzoru umowy.
Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do
żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców,
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którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy
lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy, zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być
krótszy niż termin realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji
i rękojmi.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.
Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich dokumentów.
Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną.
Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp.
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna zawierać wszystkie
dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ.
Zamawiający informuje, iż nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców,
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku
pojedynczych wykonawców.

VII. Wykonawcy/podmioty zagraniczne
1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa rozdziale XI ust 3 pkt 1) SIWZ, składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym
mowa XI ust 3 pkt 1) i 2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio
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2.

3.

4.
5.

6.

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa rozdziale XI ust 3 pkt 2-4) SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert).
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).

VIII. Waluta w jakiej rozliczane będzie niniejsze zamówienie
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich [ PLN ].

IX. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
8
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych).
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej
i ekonomicznej, jeżeli przedłoży dokument, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt 1)
SIWZ.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy następującym
doświadczeniem:
Realizacją min. 1 roboty polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji kolektorów
słonecznych (nie mniej niż 5 instalacji) , kotłów na biomasę (nie mniej niż 5 instalacji) i instalacji
fotowoltaicznej (nie mniej niż 30 instalacji) zrealizowanych w ramach jednej umowy/ kontraktu
o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.
Uwaga:
Zamawiający wymaga aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp)
lub na zasadach określonych w artykule 26 ust. 2b ustawy Pzp, warunek doświadczenia był spełniony
samodzielnie przez jednego wykonawcę. Powyższe oznacza, że w przypadku doświadczenia zakazuje
się łączenia robót wymienionych przez dwa lub więcej podmioty. Ponadto wykonawca, będąc
członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym
doświadczeniem tylko i włącznie w przypadkach, kiedy dane roboty wykonał osobiście.
Uwaga:
dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN,
to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg
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średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę
Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego
i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, o których mowa w ust.
1 pkt 3) lit. a) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa powyżej.
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia, jeżeli oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
przedłoży wykaz wymienionych wyżej dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz
z dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie.
2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- Kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych min. jedna osoba
posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
posiadający min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, bądź
inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
- Kierownik robót sanitarnych min. jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane
do projektowania i nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz posiadający certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu kotłów na biomasę
i kolektorów słonecznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, posiadający min. 3
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, bądź inspektora nadzoru
branży sanitarnej.
- Kierownik robót elektrycznych min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych posiadający certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji
fotowoltaiki, posiadający min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika
robót, bądź inspektora nadzoru branży elektrycznej.
Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą
się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi
zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym
terminie.
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Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia
i doświadczenie.
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności,
zgodnie z wymaganiami z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca
przedłoży wypełniony załącznik do SIWZ nr 5 SIWZ.
2.

3.

4.

5.

6.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć
oddzielną listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale XI ust.
3 pkt 2) SIWZ.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów zgodnie
z art. 22a ust. 1, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, składając oświadczenie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
9. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 i 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Art. 24
ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio.
7.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1.

2.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą:
1) aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą
Załącznik nr 2a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ: http://espd.uzp.gov.pl
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Uwaga:
W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ - Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α.
Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV
JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
w którym zamieszcza informacje o podwykonawcach.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia dla tych podmiotów.
Uwaga:
Dokument JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa powyżej, oraz składa
zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę – według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
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3) Pełnomocnictwo w przypadku oferty wspólnej podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawców (oryginał).
3. WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO jest zobowiązany, w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru - Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
z Wykonawców.

XI.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

UWAGA:
Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną
w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni,
wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich
złożenia.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 1 ustawy PZP (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
opisaną w rodz. IX ust. 1 pkt 2 SIWZ.
2) wykaz dostaw zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, spełniających
wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt.3 lit. a) SIWZ wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
1.
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3)

3.

1)

4.
1)

2)

3)

4)

5)

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone
w rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit. b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, zamawiający żąda następujących
dokumentów:
Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych pochodzący od producenta lub
informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu/strony producenta. Należy
dołączyć kartę katalogową/dokument informacyjny, umożliwiającego weryfikację zgodności
oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w załączniku nr 8 oraz
załączniku nr 9 do SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego dokumentu
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.
Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych
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6)
7)

8)

należności – wg Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 1
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 2
Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w stawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 716); Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 3
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w ust. 3
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia i dokumenty.
5. Szczegółowa forma złożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w:
• Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
oraz
• Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
zmieniającego rozporządzenie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993),
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy pzp, jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym
etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie JEDZ lub innych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
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warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.
Zamawiający dokonywania oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w niniejszym postępowaniu dopiero po dokonaniu oceny ofert zgodnie z art. 24aa. Ustawy Pzp.

XII.

Dokumenty składające się na ofertę:

1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) według załącznika nr 2 do SIWZ.
3. Jednolity dokument JEDZ w zakresie podmiotu trzeciego na zasobach, którego Wykonawca
4.
5.
6.

7.

8.

9.

polega (jeżeli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę, (jeśli dotyczy)
Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest
podpisana przez pełnomocnika.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których Zamawiający dokona oceny skuteczności
zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega
takie informacje).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu,
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

XIII. Wadium
1.
2.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych)
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.
6 ustawy, tj.:
- Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym –
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
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- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 310).
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej
wymienionych.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści
dokumentu (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5
ustawy Pzp.
4. Wadium musi obejmować termin związania ofertą.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
6. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy pzp.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany prze Wykonawcę.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium lub dokona zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy
Pzp
14. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 14 8781 0006 0050
0005 2000 0040 w tytule: wadium dla postępowania nr IRG.271.6.2019
15. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego
wniesienia (dokonania przelewu bankowego).
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16. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego.
17. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to należy złożyć dokument
gwarancji/poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu
z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

XIV. Termin związania ofertą
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpi otwarcie ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony
z postępowania.
Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

XV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Informacje ogólne
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
e-mail:
inwestycje@rogow.eu
3) Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z:
• Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1320)
• Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).
4) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się
z Wykonawcami są: Kinga Dyśkowska tel. 42/250 79 93 oraz Paulina Kowalczyk tel.
46/874 80 12 w. 31

5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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6)

7)

8)

9)

2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)
3.
1)

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150
MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania są dostępne na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej
SIWZ.
Złożenie oferty
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa –
/u23s95llxu/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej
w szczególności w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty został opisany
w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże,
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP)
Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
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a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt 2. SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt 8.3.2 SIWZ adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: inwestycje@rogow.eu
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że
wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na
język polski.
6. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.
X. Forma i sposób przygotowania ofert
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie
ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
wykonawcę.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa –
/u23s95llxu/SkrytkaESP
i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej
w szczególności w formacie danych .pdf, doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/ uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób
złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
1.
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Do oferty należy dołączyć JEDZ Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, (jeżeli dotyczy)
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Oferta i JEDZ muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów
składających te dokumenty
Wykonawca może wykorzystać w dokumencie JEDZ zamówienia nadal aktualne informacje
zawarte w innym dokumencie JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski
winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotycząTajemnica przedsiębiorstwa:
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
o których mowa w pkt 7.13 SIWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub
inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo
odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne
z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych
w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
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14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 7.13 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
17. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

XI.
1.

2.
3.

4.
5.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa –
/u23s95llxu/SkrytkaESP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym
będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ
Do dnia 17.06.2019 r.
do godz. 10:00
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym
w pkt 1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Rogów ul. Żeromskiego 23 95-063
Rogów
w dniu 17.06.2019 r.
o godz. 10:30
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej
http://bip.rogow.eu/ informacje dotyczące:
• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
• firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
• ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
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Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o których mowa
w ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

6.

7.

XII.
1.

2.
3.

4.

Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto za wykonanie zamówienia, która stanowić
będzie całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku).
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym art. podatek VAT, upusty, rabaty.
Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia wynikające wprost z treści SIWZ i załączników, niezbędne do prawidłowego
wykonania zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Oferty oceniane będą w 2 etapach:
I etap – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w ust. 2.
II etap – ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu – ocenie będzie podlegać tylko
oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.

Wykonawca, który uzyska najwyższą liczę punktów, zostanie wezwany przez Zamawiającego,
aby w terminie 10 dni dostarczył Zamawiającemu wszystkie dokumenty określone w rozdziale
XI ust. 2 i 3 niniejszej SIWZ.
2. W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie
kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:
➢ Cena brutto - waga kryterium 60% - K1
➢ Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi zamontowanych urządzeń waga
kryterium 40% - K2
3.

Punkty za poszczególne kryteria badanej oferty będą obliczone wg wzoru:
C oferty = K1 + K2

Kryterium nr 1 – cena brutto
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C min
K1 =

x 100 pkt x 60%
Cn

gdzie:
K1 – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego ,
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego „n”.
Kryterium nr 2 – Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi na wszystkie zainstalowane
urządzenia:
a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi równy 36 miesięcy
(3 lata) – 0 pkt.
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi równy 48 miesięcy
(4 lat) – 20 pkt.
c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi równy 60 miesięcy
(5 lat) – 40 pkt.
UWAGA !
Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia wynosi 60 miesięcy.
W przypadku złożenia oferty z gwarancją krótszą od minimalnej lub bez podania okresu wydłużenia
gwarancji, oferty będą uznawane za niezgodne z treścią SIWZ i zostaną odrzucone przez
Zamawiającego. Podanie w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny punktowany
spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, przy czym do
umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za
kryteria 1-2, tj. według wzoru opisanego w pkt. 3.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych z godnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
7. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, ale nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale X ust. 2 i 3 niniejszej SIWZ.
8. Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub
poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane
są oświadczenia lub dokumenty.
Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na
bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po
przecinku).
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji,
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 Pzp oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia
doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki,
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust 1, tj. jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu
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związania ofertą,
wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium,
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego,
11) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, jest
nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15. Zamawiający w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PZP,
zwróci się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2017 r. poz. 847) oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów;
b. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
c. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
d. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9)

XIV. Ogłoszenie wyników postępowania
1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania.
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2.
3.

4.

5.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza co najmniej
informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.
Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.
Niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania wszyscy Wykonawcy, którzy
złożyli oferty zostaną powiadomieni pisemnie. Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po
rozstrzygnięciu postępowania. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania
umieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XV. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach
rejestrowych, musi posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem
z odpowiedniego rejestru.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego
zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych
Wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
- sposób ich współdziałania,
- zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich,
- numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji
Umowy o zamówienie,
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
- umowa powinna zawierać wskazanie, kto jest upoważniony do: zaciągania zobowiązań/do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego
z osobna/oraz przyjmowania płatności od Zamawiającego.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem jej opłacenia.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia kopii uprawnień kierowników
ujętych w załączniku nr 5 do SIWZ wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów
Budownictwa.
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7.
8.
9.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zgodnie z rozdziałem XXII.
Niedopełnienie obowiązków wynikających z ust. 3-7 uznane zostanie przez Zamawiającego, jako
uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 9.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 - 1d ustawy Pzp.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny zamówienia podanej
w ofercie wraz z podatkiem VAT.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej z kilku następujących form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
Zamawiającego: 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040
Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający oświadcza, że
zabezpieczenie jest przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający
oświadcza, że zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
rachunek bankowy Wykonawcy.
Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji, gwarancja musi być
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być
wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać minimum elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą);
5) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego”.
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7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie;
2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;
3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany;
4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie
o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
8. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi gwarantować Zamawiającemu
realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 150 ust. 7 - 10 ustawy Pzp i zawierać
zobowiązanie do „wypłaty kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie przedłużył lub nie wniósł nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zostać wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat”.
9. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono
zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie
wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni).
10. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
11. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
12. Szczegółowy tryb i formę wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
określono we wzorze umowy.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust 2 uPzp.

XVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki
zmiany umowy
1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do
SIWZ.
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Umowa jest jawna i będzie podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
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przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XIX. Spis załączników do SIWZ
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Jednolity Europejski dokument Zamówienia wraz z instrukcją wypełniania
a) Załącznik nr 2a Instrukcja wypełnienia JEDZ
3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego
4. Załącznik nr 4 Wykaz dostaw
5. Załącznik nr 5 Wykaz osób
6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej
7. Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
8. Załącznik nr 8 Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu „Budowa instalacji do produkcji
energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”.
9. Załącznik nr 9 Tabela równoważności urządzeń dla projektu „Budowa instalacji do produkcji
energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”.
10. Załącznik nr 10 Wzór umowy
11. Załącznik nr 11 Identyfikator postępowania
12. Załącznik nr 12 Klucz publiczny

1.
2.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogów ul. ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rogów jest Pan Paweł Wawrzyniak kontakt: e-mail:
pawel.wawrzyniak@interia.com

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem

ustawowym

określonym

w

przepisach

ustawy

Pzp,

związanym

z

udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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