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Rozdział I 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Rozogi 

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 

12-114 Rozogi 

NIP: 745 17 45 941 

REGON: 550668120 

tel.:89 7226002 

fax: 89 7226055 

e-mail:sekretariat@rozogi.pl 

 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu 

nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej 

w złotych, równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust 8 ustawy Pzp. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w:  

 Biuletyn Zamówień Publicznych, 

 Strona internetowa: https://rozogi.bipgmina.pl 

 Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie 

gminy Rozogi, z podziałem na części: 

1) Część I: Budowa i uruchomienie trzech gruntowych instalacji paneli 

fotowoltaicznych każda o mocy 30,94 kW na działkach o nr ewid. 218, 219 

w Rozogach. 

a. Projektowane instalacje paneli fotowoltaicznych będą zasilały instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych: Zespół Szkół w Rozogach ul. Rynek 

13 12-114 Rozogi – dwie instalacje paneli fv, Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Rozogach ul. Rynek 13 12-114 Rozogi – jedna instalacja paneli 

fv. 
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b. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i uruchomienie trzech 

gruntowych instalacji paneli fotowoltaicznych każda o mocy 30,94 kW na 

działkach o nr ewid. 218, 219 w Rozogach, zgodnie z Projektem budowlano-

wykonawczym, stanowiącym zał. nr 9a do SIWZ. Zakres robót: 

a) Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające; 

b) Konstrukcje wsporcze; 

c) Moduły fotowoltaiczne – panele fotowoltaiczne o mocy 260 W i w ilości nie 

większej niż 119 szt. dla każdej instalacji. 

d) Inwertery DC/AC 

e) System monitorowania PV; 

f) Ochrona przeciwporażeniowa; 

g) Ochrona przeciwprzepięciowa; 

h)  Ochrona odgromowa; 

i) Ogrodzenie instalacji paneli fotowoltaicznych i piłkochwyt; 

j) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

k) Zgłoszenie przyłączenia instalacji do odpowiedniego OSD. 

 

2) Część II. Budowa i uruchomienie jednej instalacji paneli fotowoltaicznych 

o mocy 19,76 kW na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie, 

Klon 96, 12-114 Rozogi. 

a. Projektowana instalacja paneli fotowoltaicznych będzie zasilała instalacje 

elektryczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie, Klon 96 12-114 

Rozogi.  

b. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i uruchomienie jednej 

instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 19,76 kW na budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Klonie, Klon 96, 12-114 Rozogi, zgodnie 

z Projektem budowlano-wykonawczym, stanowiącym zał. nr 9b do SIWZ. 

Zakres robót: 

 

a) Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające; 

b) Konstrukcje wsporcze; 

c) Moduły fotowoltaiczne – panele fotowoltaiczne o mocy 260 W i w ilości nie 

większej niż 76 szt.  

d) Inwertery DC/AC 

e) System monitorowania PV; 

f) Ochrona przeciwporażeniowa; 

g) Ochrona przeciwprzepięciowa; 

h)  Ochrona odgromowa; 

i) Zgłoszenie przyłączenia instalacji do odpowiedniego OSD. 
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3) Część III: Budowa i uruchomienie jednej instalacji paneli fotowoltaicznych 

o mocy 19,76 kW na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowach, 

Dąbrowy 238, 12-114 Rozogi. 

a. Projektowana instalacja paneli fotowoltaicznych będzie zasilała instalacje 

elektryczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowach, Dąbrowy 238, 

12-114 Rozogi. 

b. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i uruchomienie jednej 

instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 19,76 kW na budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowach, Dąbrowy 238, 12-114 Rozogi, zgodnie 

z Projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9c do SIWZ. 

Zakres robót: 

 

a) Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające; 

b) Konstrukcje wsporcze; 

c) Moduły fotowoltaiczne – panele fotowoltaiczne o mocy 260 W i w ilości nie 

większej niż 76 szt. dla każdej instalacji paneli fv. 

d) Inwertery DC/AC 

e) System monitorowania PV; 

f) Ochrona przeciwporażeniowa; 

g) Ochrona przeciwprzepięciowa; 

h)  Ochrona odgromowa; 

i) Zgłoszenie przyłączenia instalacji do odpowiedniego OSD. 

 

2. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają: 

1) Projekty budowlano-wykonawcze instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 9a, 9b, 9c, 

2) Przedmiary robót (pomocniczo) stanowiące zał. nr 10a, 10b, 10c, 

3) Projekty umów będące zał. nr 8a, 8b, 8c, 

będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń, pomiarów, po 

zrealizowaniu robót budowlanych. W przypadku jakichkolwiek zmian 

dopuszczalnych przepisami i zgodnych z umową, należy przedłożyć 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z atestami, certyfikatami 

i deklaracjami zgodności. 

2) Przeszkolenia użytkowników instalacji fotowoltaicznych co do zasad ich 

prawidłowej eksploatacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi 

i przekazaniem ich użytkownikom. 

3) Wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem obowiązujących norm 

technicznych, sztuką budowlaną, przepisami BHP i PPOŻ. 
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4) Zutylizowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku realizacji zadania 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 

2020.05.04) 

5) Przedstawienia atestów, aprobat technicznych lub innych dokumentów 

równoważnych na dostarczone do budowy w procesie realizacji inwestycji 

materiały. 

6) Zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem, kradzieżą. 

7) Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji robót, ochrona 

mienia związanego z budową. 

8) Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie wizji i dokonanie własnych ustaleń, 

co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego rezultatu, 

celem ujęcia ich w cenie ofertowej. 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i wody 

zlokalizowanych w budynkach. Rozliczenie Wykonawcy z tego tytułu nastąpi na 

podstawie ustaleń z Użytkownikiem obiektu. 

10) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres 5 lat. 

UWAGA:  Prace montażowe i roboty budowlane realizowane będą na czynnych 

obiektach, dlatego też powinny być prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwości 

dla pracowników, dzieci. Korzystanie z mediów powinno odbywać się cały czas bez 

zakłóceń w godzinach pracy obiektów. W przypadku wyłączeń winno odbywać się to 

poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikami 

przedmiotowych obiektów.  Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia 

ciągłości pracy obiektów oraz bezpieczeństwo osób korzystających z budynków jak 

również samych pracowników. 

 

4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.  

a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę do realizacji zamówienia:  

a) osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy 

b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, 

zatrudnionego/zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  

c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

d) innych osób niż określone w pkt 1,2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2020.176 t.j. z dnia 2020.02.05) 

lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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- w liczbie: 1 osoba z jednej z grup wskazanych w punktach od a) do d), w okresie 

realizacji przedmiotowego zamówienia.  

b. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, 

Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

c. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 

4: 

 oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez Zamawiającego 

w punkcie 5, w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp.  

d. Zatrudnienie wskazanych przez Zamawiającego osób musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy na realizację zamówienia lub w określonym terminie od jej 

zawarcia, wskazanym w umowie przez Zamawiającego. 

 

5. Wspólny słownik zamówień CPV: 

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

6. W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw 

wyrobów budowlanych lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretny typ 

katalogowy – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub 

równoważne” o takich samych, lub nie gorszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w ww. dokumentach podano 

konkretne typy wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie 

minimalnego poziomu jakościowego. 

7. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1 

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

8. Zamawiający, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, dopuszcza możliwość 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego, z punktu widzenia eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia 

oraz parametrów technicznych. 
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9. Dokonanie jakichkolwiek zmian, o których mowa w pkt. 8, wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Dokonanie powyższych zmian nie może spowodować zwiększenia 

wynagrodzenia. 

10. Zamawiający informuje, iż stosownie do możliwości, jakie daje art. 24aa ust. 1 ustawy 

w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 

89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie 

wstępne w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia, a następnie zażąda przedłożenia pozostałych dokumentów w trybie art. 26 

ust. 2 ustawy. 

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia 
 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy 

2) zakończenie – do 30.09.2020 r. 

dotyczy każdej części zamówienia. 

 

 

Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. 

b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 

Część I zamówienia: 

- udokumentuje wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zadanie 

związane z  budową gruntowej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy min. 30,94 kW. 

- posiada lub będzie posiadał osobę/osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 

do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane  na 
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, z co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od dnia uzyskania uprawnień. 

Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 

36 miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej 

realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać).  

-   posiada lub będzie posiadał osobę/osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane  na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od dnia uzyskania uprawnień. Wymagany okres 

3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 36 miesięcy 

pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót 

(okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). 

 

Część II zamówienia: 

- udokumentuje wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zadanie 

związane z  budową instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy min. 19,76 kW na budynku. 

- posiada lub będzie posiadał osobę/osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 

do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane  na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, z co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od dnia uzyskania uprawnień. 

Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 

36 miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej 

realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać).  

-   posiada lub będzie posiadał osobę/osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane  na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od dnia uzyskania uprawnień. Wymagany okres 

3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 36 miesięcy 

pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót 

(okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). 

 

Część III zamówienia:  

- udokumentuje wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zadanie 

związane z  budową instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy min. 19,76 kW na budynku. 

- posiada lub będzie posiadał osobę/osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 

do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
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instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane  na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, z co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od dnia uzyskania uprawnień.  

Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 

36 miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej 

realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać).  

-   posiada lub będzie posiadał osobę/osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane  na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od dnia uzyskania uprawnień. Wymagany okres 

3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 36 miesięcy 

pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót 

(okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). 

 

W przypadku, gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż 

wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień 

zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę 

zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp) 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). 

 

Rozdział VI 

Podstawy wykluczenia 

 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy: 

a) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

b) Na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp. 
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3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.) 

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 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. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

Rozdział VII 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Wykaz oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu,  

zgodne z załączonymi do SIWZ wzorami – zał. nr 2 i zał. nr 3. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o treści zgodnej z załączonym wzorem – zał. nr 4 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. 

4. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 nie należy składać wraz z ofertą. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy 

dokument składa każdy z partnerów konsorcjum/członków spółki cywilnej oddzielnie, 

w imieniu swojej firmy. 
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6. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni – 

aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:  

 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 

pkt. 1 ustawy Pzp. 

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 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 zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego 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, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni – 

aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp:   

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu, dotyczących: 

1) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
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wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 „Wykaz robót 

budowlanych”. Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie 

jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy 

i doświadczenia - doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie. 

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 

informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – o treści zgodnej z załączonym 

wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ pn. „Wykaz osób”. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić 

łącznie. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku 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 w takiej sytuacji 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. 

9. Zamawiający, ocenia, 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. 12- 23 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 

a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
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podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których, te zdolności są 

wymagane; 

b) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby, 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: 

-  zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami lub, 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 może żądać dokumentów, 

które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego 

 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. 

11. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty 

dołączył oświadczenie dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdz. 

VII ust. 1 SIWZ - załącznik nr 7 do SIWZ. 

12. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że podmiot 

udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

13. Wykonawcy składający ofertę wspólną: 

a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 

b) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności 

prawnej, 

c) pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza, 
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d) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

e) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 

i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.  

14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w rozdz. VII ust. 6 pkt a, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

2) o których mowa w rozdz. VII ust. 6 pkt b i c, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 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. Dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

15. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 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 albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania 

tej osoby z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej.  

 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1. niniejszego 

rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą 

zawierały błędy lub budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 
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Rozdział VIII: 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach 

określonych w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 

3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy Rozogi, 

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@rozogi.pl 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 

o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 

wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest: 

- w kwestiach formalnych – Anna Spanialska  

- w kwestiach merytorycznych – Krzysztof Bromberek, Benedykt Cząstkiewicz. 

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.  
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Rozdział IX 

Wymagania dotyczące WADIUM 

 

Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia – art. 45 ustawy Pzp 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 

Cześć I zamówienia: 10.000,00 zł. 

Część II zamówienia: 1.500,00 zł. 

Część III zamówienia: 1.500,00 zł. 

z dopiskiem „wadium - Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie gminy 

Rozogi część (wskazać która część)……zamówienia”. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Kurpiowski Bank Spółdzielczy 

w Myszyńcu O/Rozogi Nr 61 8920 0001 0010 1765 2000 0020; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 

oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być bezwarunkowe 

i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w oryginale 

w oznaczonej oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa u ust. 3, przed 

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 

ostateczny termin składania ofert. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, 

odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu. 

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 

ustawy Pzp. 

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp.  

 

Rozdział X 

Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.). 
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2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

 

Rozdział XI 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią „Formularza ofertowego”, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz 

wszystkimi wymaganymi dokumentami, zostaną sporządzone przez Wykonawcę 

zgodnie z treścią postanowień niniejszej specyfikacji. 

3. Do oferty należy dołączyć oprócz oświadczeń wskazanych w rozdz. VII pkt. 1 

SIWZ inne wymagane dokumenty: 

1) Formularz ofertowy o treści zgodnej z załączonym wzorem; 

2) Dowód wniesienia wadium; 

3) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się 

o zamówienie lub podmiotów, w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni 

w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty; 

4) Oświadczenie dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca 

- jeśli dotyczy. 

4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, 

zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

5. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 

6. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika. 

7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 

sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

mailto:sekretariat@rozogi.pl


Urząd Gminy Rozogi 

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 

12-114 Rozogi 

tel. 89 7226002 e-mail sekretariat@rozogi.pl 

__________________________________________________ 

 

  

język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie 

będą brane pod uwagę. 

8. Załączniki, dla których zostały określone wzory, muszą być podpisane przez 

Wykonawcę lub pełnomocnika. 

9. Formę złożenia dokumentów załączonych do oferty określa § 14 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 

z 2016 poz . 1126 z późn.zm.). 

10. Dokumenty niewymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez Zamawiającego 

rozpatrywane. 

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w taki 

sposób, aby uniemożliwić samoistną dekompletację oferty (np.: zbindowana, zszyta). 

12. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, 

w których Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez Wykonawcę lub 

pełnomocnika. 

13. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z dokumentów załączonych do oferty. 

14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób 

nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 

powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. 

16. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2019r. poz.1010). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone 

informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, 

technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca 

podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz.1010)” - zaleca się, aby 

były trwale, oddzielnie spięte. 

18. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach 

i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że 
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stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do 

złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 

19. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

20. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie: 

- zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Rozogi, ul. Wojciecha 

Kętrzyńskiego 22 12-114 Rozogi, posiadającej oznaczenia: „Budowa instalacji paneli 

fotowoltaicznych na terenie gminy Rozogi.”, przetarg nr ROŚ.271.1.2020 oraz „nie 

otwierać przed 28.05.2020 r. godz.12:15 ” 

- posiadającej nazwę i adres Wykonawcy. 

21. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust. 19, 

Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie 

oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pok. nr 12 - 

sekretariatu Urzędu Gminy. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

23. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak 

w ust. 19 oraz dodatkowo podpisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

24. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

25. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

Rozdział XII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe, osobiście lub 

za pośrednictwem poczty, posłańca na adres Urzędu Gminy Rozogi ul. Wojciecha 

Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, pok. nr 12 (sekretariat). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2020 r. o godz. 12:00. 

3.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 (Sala narad), w dniu 

28 maja 2020 r. o godz. 12:15. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy PZP. 
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4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

www.rozogi.pl, informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

Rozdział XIII 

Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu oferty, 

zgodnie z treścią niniejszej Specyfikacji. 

2. W Formularzu oferty należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość podatku 

VAT i podać cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 

3. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu 

po przecinku np. 4,375 = 4,38. 

4. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i 

nie będzie podlegała zmianie, poza przypadkiem zmiany podatku od towarów i usług 

VAT. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy i nie będzie podlegać 

zmianie. 

6. Cenę ryczałtową należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę 

przedmiot zamówienia.  

7. Podstawą obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa zadania oraz przedmiary 

robót (pełniące funkcję pomocniczą). 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek 

kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN wg 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego 

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

11. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia. 

12. W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki 

i inne należności, płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia 

postępowania. 

13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki 

podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział XIV 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

1.  Przy ocenie ofert w każdej części zamówienia, Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

1) Cena ofertowa brutto – C  

2) Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne – G 

 

2. Znaczenie kryteriów: 

 Cena ofertowa brutto – 60% (waga) – 60 punktów max. 

C = Cn/Cb x 60 

C – przyznane punkty w kryterium Cena 

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 

Cb – cena oferty badanej (brutto)  

 Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne – 40% (waga) – 40 punktów max. 

G = Gb/Gn x 40 

G – przyznane punkty w kryterium Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne 

Gb – okres gwarancji na panele fotowoltaiczne oferty badanej 

Gn – najdłuższy okres gwarancji na panele fotowoltaiczne spośród ważnych ofert 

 

Minimalny okres gwarancji na panele fotowoltaiczne wynosi 15 lat (180 miesięcy), 

maksymalny 25 lat (300 miesięcy). W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 15 

letni okres gwarancji na panele fotowoltaiczne, oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 25 letni okres gwarancji na panele 

fotowoltaiczne, ocenie będzie podlegał okres 25 letni. 

3. Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów 

uzyskanych w poszczególnych kryteriach.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ, i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą cena 

(art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

Rozdział XV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
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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 ustawy Pzp, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności. 

4) Unieważnieniu postępowania, – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których 

dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 

8a, 8b, 8c do SIWZ. 

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej albo 

2) w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 

3) przed upływem ww. terminów w przypadkach omówionych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. 

A oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy konsorcjum. Umowa taka winna określać: 

1) strony umowy; 

2) cel działania; 

3) sposób współdziałania; 

4) zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, 

5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia; 

6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi); 

7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z  jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
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8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 

 

Rozdział XVI 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w: Kurpiowski Bank Spółdzielczy 

w Myszyńcu O/Rozogi Nr: 61 8920 0001 0010 1765 2000 0020, 

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. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7. W przypadku składania zabezpieczeń w formie innej niż w pieniądzu przed podpisaniem 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji wzoru zabezpieczenia. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 

wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 

w gwarancji kwoty, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji, 

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
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9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

Rozdział XVII 

Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

Postanowienia umowy – zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8a, 8b, 8c do SIWZ. 

 

Rozdział XVIII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp, wobec czynności podjętych przez Zamawiającego 

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, 

do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa 

Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy – 

Prawo zamówień publicznych art. 179- 198 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XIX 

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Część I: Budowa i uruchomienie trzech gruntowych instalacji paneli fotowoltaicznych 

każda o mocy 30,94 kW na działkach o nr ewid. 218, 219 w Rozogach. 

a. Projektowane instalacje paneli fotowoltaicznych będą zasilały instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych: Zespół Szkół w Rozogach ul. Rynek 13 12-114 Rozogi – 
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dwie instalacje paneli fv, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach ul. 

Rynek 13 12-114 Rozogi – jedna instalacja paneli fv. 

b. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i uruchomienie trzech gruntowych 

instalacji paneli fotowoltaicznych każda o mocy 30,94 kW na działkach o nr ewid. 

218, 219 w Rozogach, zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, stanowiącym 

zał. nr 9a do SIWZ. Zakres robót: 

a) Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające; 

b) Konstrukcje wsporcze; 

c) Moduły fotowoltaiczne – panele fotowoltaiczne o mocy 260 W i w ilości nie większej 

niż 119 szt. dla każdej instalacji. 

d) Inwertery DC/AC 

e) System monitorowania PV; 

f) Ochrona przeciwporażeniowa; 

g) Ochrona przeciwprzepięciowa; 

h)  Ochrona odgromowa; 

i) Ogrodzenie instalacji paneli fotowoltaicznych i piłkochwyt; 

j) Zgłoszenie przyłączenia instalacji do odpowiedniego OSD. 

 

Część II. Budowa i uruchomienie jednej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 19,76 

kW na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie, Klon 96, 12-114 Rozogi. 

a. Projektowana instalacja paneli fotowoltaicznych będzie zasilała instalacje elektryczne 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie, Klon 96 12-114 Rozogi.  

b. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i uruchomienie jednej instalacji 

paneli fotowoltaicznych o mocy 19,76 kW na budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Klonie, Klon 96, 12-114 Rozogi, zgodnie z Projektem budowlano-

wykonawczym, stanowiącym zał. nr 9b do SIWZ. Zakres robót: 

 

a) Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające; 

b) Konstrukcje wsporcze; 

c) Moduły fotowoltaiczne – panele fotowoltaiczne o mocy 260 W i w ilości nie 

większej niż 76 szt.  

d) Inwertery DC/AC 

e) System monitorowania PV; 

f) Ochrona przeciwporażeniowa; 

g) Ochrona przeciwprzepięciowa; 

h)  Ochrona odgromowa; 

i) Zgłoszenie przyłączenia instalacji do odpowiedniego OSD. 
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Część III: Budowa i uruchomienie jednej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 19,76 

kW na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowach, Dąbrowy 238, 12-114 

Rozogi. 

a. Projektowana instalacja paneli fotowoltaicznych będzie zasilała instalacje elektryczne 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowach, Dąbrowy 238, 12-114 Rozogi. 

b. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i uruchomienie jednej instalacji 

paneli fotowoltaicznych o mocy 19,76 kW na budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Dąbrowach, Dąbrowy 238, 12-114 Rozogi, zgodnie z Projektem 

budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9c do SIWZ. Zakres robót: 

 

a) Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające; 

b) Konstrukcje wsporcze; 

c) Moduły fotowoltaiczne – panele fotowoltaiczne o mocy 260 W i w ilości nie 

większej niż 76 szt. dla każdej instalacji paneli fv. 

d) Inwertery DC/AC 

e) System monitorowania PV; 

f) Ochrona przeciwporażeniowa; 

g) Ochrona przeciwprzepięciowa; 

h)  Ochrona odgromowa; 

i) Zgłoszenie przyłączenia instalacji do odpowiedniego OSD. 

 

Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają: 

1. Projekty budowlano-wykonawcze instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 9a, 9b, 9c, 

2. Przedmiary robót stanowiące zał. nr 10a, 10b, 10c, 

3. Projekty umów będące zał. nr 8a, 8b, 8c, 

będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń, pomiarów, po 

zrealizowaniu robót budowlanych. W przypadku jakichkolwiek zmian 

dopuszczalnych przepisami i zgodnych z umową, należy przedłożyć 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z atestami, certyfikatami 

i deklaracjami zgodności. 

2) Przeszkolenia użytkowników instalacji fotowoltaicznych co do zasad ich 

prawidłowej eksploatacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi 

i przekazaniem ich użytkownikom. 

3) Wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem obowiązujących norm 

technicznych, sztuką budowlaną, przepisami BHP i PPOŻ. 
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4) Zutylizowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku realizacji zadania 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 

2020.05.04) 

5) Przedstawienia atestów, aprobat technicznych lub innych dokumentów 

równoważnych na dostarczone do budowy w procesie realizacji inwestycji 

materiały. 

6) Zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem, kradzieżą. 

7) Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji robót, ochrona 

mienia związanego z budową. 

8) Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie wizji i dokonanie własnych ustaleń, 

co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego rezultatu, 

celem ujęcia ich w cenie ofertowej. 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i wody 

zlokalizowanych w budynkach. Rozliczenie Wykonawcy z tego tytułu nastąpi na 

podstawie ustaleń z Użytkownikiem obiektu. 

10) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres 5 lat. 

UWAGA:  Prace montażowe i roboty budowlane realizowane będą na czynnych obiektach, 

dlatego też powinny być prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwości dla pracowników, 

dzieci. Korzystanie z mediów powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy 

obiektów. W przypadku wyłączeń winno odbywać się to poza godzinami pracy lub po 

uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikami przedmiotowych obiektów.  Po stronie Wykonawcy 

leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy obiektów oraz bezpieczeństwo osób 

korzystających z budynków jak również samych pracowników. 

 

 

     Rozdział XX 

     Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

Rozdział XXI 

Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
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Rozdział XXII 

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

Rozdział XXIII 

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

 

1. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski,  

zawiadomienia, informacje: sekretariat@rozogi.pl 

2. Strona internetowa Zamawiającego: https://rozogi.bipgmina.pl 

 

Rozdział XXIV 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia 

 w walutach obcych 

 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne 

w walutach obcych. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

Rozdział XXV 

Aukcja elektroniczna 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Rozdział XXVI 

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 

ich 

zwrot 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział XXVII 

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

1. Zamawiający określił wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności, w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
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1040 z późn. zm): obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, wykonywanie 

montażu paneli fotowoltaicznych. 

2)  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że  objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy, będącym zał. nr 8a, 8b, 

8c do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
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Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 

wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 

 

Rozdział XXVIII 

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

 

1. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania stawiane w art. 29 

ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę do realizacji zamówienia:  

a. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, 

b. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, 

zatrudnionego/zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,  

c. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

d. innych osób niż określone w pkt 1,2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2020.176 t.j. z dnia 2020.02.05) lub we 

właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

- w liczbie: 1 osoba z jednej z grup wskazanych w punktach od a) do d), w okresie realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

3. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, 

Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 

1): 

 oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez Zamawiającego 

w punkcie 2, w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp.  

5. Zatrudnienie wskazanych przez Zamawiającego osób musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy na realizację zamówienia lub w określonym terminie od jej 

zawarcia, wskazanym w umowie przez Zamawiającego. 

 

mailto:sekretariat@rozogi.pl


Urząd Gminy Rozogi 

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 

12-114 Rozogi 

tel. 89 7226002 e-mail sekretariat@rozogi.pl 

__________________________________________________ 

 

  

Rozdział XXIX 

Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 

2 

ustawy Pzp 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

Rozdział XXX 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

1) Zakres robót powierzanych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, 

2) Termin wykonania robót objętych umową – termin ten powinien gwarantować 

realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

3) Kwotę wynagrodzenia – kwota za wykonanie powierzonej części zamówienia nie 

powinna być wyższa od kwoty wynikającej z oferty Wykonawcy za realizację tej części 

zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – termin 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej z tym, że termin płatności wynagrodzenia 

powinien być ustalony w taki sposób aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5) Wysokość kar umownych – wysokość kar umownych nie może przewyższać kar 

umownych określonych w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

3. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia. 

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu 

oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych 

przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą  

(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami). 

 

Rozdział XXXI 

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie 

z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 143a ust. 3 ustawy 

Pzp. 

Rozdział XXXII 

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy 

Pzp. 

Rozdział XXXIII 

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 

ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 

ustawy Pzp. 

Rozdział XXXIV 

Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, 

oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 

w większej niż maksymalna liczbie części 

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej 

części zamówienia, dla której została złożona. 

Rozdział XXXV 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Klauzula dotycząca RODO  
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rozogi z siedzibą 

mieszczącą się pod adresem: ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 12-114 Rozogi, tel. 

897226002 – reprezentowany przez Zbigniewa Kudrzyckiego Wójta Gminy Rozogi, 

zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując 

korespondencję pod adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”), 

Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rozogi, zwanego dalej 

„zamówieniem”. 

4.  Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO 

– jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są 

współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora 

dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; 

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane 

osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej1. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół 

wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto 

dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

                                                        
1 W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 
odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 
1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach 
uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. 
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ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu: 

1)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych 

podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez 

Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 

żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania 

(zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia2. 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie 

przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp3 

ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników4. 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu 

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu5, a nadto od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie 

przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 

protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole 

i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO6. 

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie 

przysługuje Pani/Panu: 

                                                        
2 Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp. 
3 Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. 
4 Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp. 
5 Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp. 
6 Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp. 
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1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz 

e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu 

wskazanym w ust. 3; 

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 

RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych 

danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 

danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w 

szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 

ust. 1 pkt 12 Pzp. 

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), informujemy iż: 

− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2- Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób 
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Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca 

Załącznik nr 8a, 8b, 8c - Projekty umów 

Załącznik nr 9a, 9b, 9c - Dokumentacja projektowa: Projekt budowlano-wykonawczy, 

SSTWiOR 

Załącznik nr 10a, 10b, 10c - Przedmiary robót 
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