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Znak postępowania: WPR.271.20.2019 

Nowy Sącz, dnia 27.12.2019 r. 

 
 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Udzielonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) / zwanej dalej „ustawą PZP” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej przekraczającej  progi ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp dotyczące dostaw. 

 

 
Przedmiot zamówienia publicznego:  

 
Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA 

SĄDECKA z podziałem na Części. 
 
 

Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 
 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

...………………………. 

<Kierownik Zamawiającego> 
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UWAGA:  

 

1) W niniejszym 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.  

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Marcin Bulanda, email: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 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. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6) 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. 

7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
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I. INFORMACJE OGÓLNE oraz tryb udzielenia zamówienia:   
 
1. Nazwa i adres Zamawiających: 

1) Gmina Chełmiec z siedzibą: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-25-43-486, REGON: 
000532240, 

2) Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, NIP:734–35-15-546, 
REGON:491892268 

3) Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. NIP: 734-001-67-07. REGON: 
000640165 
Gmina Chełmiec została wyznaczona na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako 

Pełnomocnik Zamawiających do przeprowadzenia zamówienia publicznego w ich imieniu i 

na ich rzecz. 

2. Na podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) /Pzp/ LGD „Korona Sądecka” ul. Papieska 2, 33-395 

Chełmiec wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000299101 jest upoważnione przez Zamawiających jako Podmiot trzeci do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD 

KORONA SĄDECKA z podziałem na Części” 

 

Dane podmiotu upoważnionego: 

LGD „Korona Sądecka” 

ul. Papieska 2 

33-395 Chełmiec, woj. małopolskie 

Tel/Fax:  (18) 414 56 55  

E-mail:   stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 

adres strony internetowej: lgdkoronasadecka.pl 

identyfikator w ePUAP: 1l931bkbhg 

Skrzynka pocztowa w ePUAP: /1l931bkbhg/skrytka 

zwany w dalszej części „Zamawiającym”.  

 

3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp. 

4. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli środki, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały 

mu przyznane (na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). 

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

7. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych. 

mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
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9. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w 

niniejszym postępowaniu na dowolną jedną lub więcej Części zamówienia. 

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów. 

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

13. UWAGA: Zamawiający dopuszcza składania oferty tylko w postaci elektronicznej na warunkach 

wskazanych w rozdziale V SIWZ. 

14. Informacje w zakresie podwykonawstwa:  

14.1.  Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca 

jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy 

zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/(com) do wykonania oraz podania 

nazw firm podwykonawców o ile są znani. 

14.2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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 oraz nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 

14.3. Szczegółowe informacje w przedmiocie zawierania w ramach niniejszego zamówienia 

umów o podwykonawstwo oraz wymagań, jakie muszą one spełniać, określone są 

w Załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. 

14.4. Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ców), 

ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje 

własne działania.  

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawów instalacji 

fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,  zestawów instalacji solarnych, instalacji z 

pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody oraz instalacji z kotłem na biomasę – pellet w 

ramach programu pn. „„Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii 

na obszarze LGD KORONA SĄDECKA z podziałem na Części” na  nieruchomościach prywatnych 

oraz nieruchomościach publicznych zlokalizowanych w: Gminie Chełmiec, Gminie Grybów oraz 

na terenie Miasta Nowy Sącz w podziale na cztery części. 

 

a) W ramach Części A: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 253 szt. łącznie zestawów 

instalacji fotowoltaicznych  wraz z optymalizatorami mocy: wykonanie instalacji 

fotowoltaicznych na prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin 

partnerskich oraz budynkach użyteczności publicznej polegające na dostawie elementów 

instalacji i przeprowadzeniu na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z 

uruchomieniem instalacji i instruktażem użytkowników. Zestawy instalacji fotowoltaicznej 
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muszą się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych 

monokrystalicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, optymalizatorów mocy do 

każdego modułu fotowoltaicznego, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej 

energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-

rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się 

następujące typy zestawów instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w 

ilościach:  

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,00 kW, w ilości 239 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,10 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,70 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw  paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 12,0 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 15,0 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 15,6 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 16,8 kW, w ilości 2 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 21,9 kW, w ilości 1 sztuk. 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 30,3 kW, w ilości 2 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 31,8 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 33,9 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 38,4 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 39,9 kW, w ilości 1 sztuk; 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji  

Technicznej – Panele fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A  do SIWZ. 

 

b) W ramach Części B: dostawa i montaż wraz z  uruchomieniem 72 szt. łącznie zestawów 

instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin partnerskich: 

wykonanie zestawów instalacji solarnych na prywatnych budynkach należących do 

mieszkańców gmin partnerskich przez dostawę elementów instalacji i przeprowadzenie na 

miejscu montażów instalacji solarnych wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje 

się jeden typ zestawów instalacji solarnej, w ilościach: 

Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 1,75 kW każdy, zasilające 

podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 250 l w ilości 72 szt. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji  

Technicznej – Kolektory słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B do SIWZ. 

 

c)  W ramach Części C - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji z pompą ciepła 

powietrzną: wykonanie 67 szt. łącznie  instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby 

ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin 

partnerskich polegające na dostawie elementów instalacji i przeprowadzeniu na miejscu 

montażów instalacji pomp ciepła powietrznych wraz z uruchomieniem i instruktażem 

użytkowników. Przewiduje się jeden typ zestawów instalacji pomp ciepła powietrznych w 

ilościach: 
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Zestaw I: pompa ciepła powietrza pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej (C.W.U.)  o mocy cieplnej min. 2,1 kW, w ilości 67 sztuk. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części C zawarty jest w Dokumentacji  

Technicznej – Pompy ciepła do C.W.U., która stanowi załącznik nr 8C  do SIWZ. 

 

d) W ramach Części D - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji kotłów na 

biomasę-pellet: wykonanie 85 szt. łącznie instalacji kotłów na biomasę - pellet o mocy 

cieplnej minimum 20,00 kW z zasobnikiem C.W.U. o pojemności minimalnej 300 l i 

buforem wody grzewczej, minimum 600 l, w prywatnych budynkach należących do 

mieszkańców gmin partnerskich polegające na dostawie elementów instalacji i 

przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na biomasę - pellet wraz z 

uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się jeden typ instalacji kotłów na biomasę - 

pellet w ilości: 

Zestaw I: kocioł na biomasę - pellet o mocy cieplnej minimum 20,00 kW z zasobnikiem 

C.W.U. o pojemności minimalnej 300 l i buforem wody grzewczej, minimum 600 l., w ilości 

85 sztuk. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części D zawarty jest w Dokumentacji  

Technicznej – Kotły na biomasę - pellet, która stanowi załącznik nr 8D  do SIWZ. 

 

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

W zakresie Części A: 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
09332000-5 Instalacje słoneczne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
 
W zakresie Części B: 
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
W zakresie Części C: 
42511110-5 Pompy grzewcze 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
W zakresie Części D: 
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45331110-0 Instalowanie kotłów 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 45000000-7 Roboty budowlane 
 

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił możliwość prowadzenia monitoringu pomiarów 

efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji w celu bieżącego monitorowania efektu 

ich pracy. 

4. Wykonawcy powinni przeprowadzać  serwis urządzeń zgodnie z zaleceniami  producenta od dnia 

podpisania protokołu odbioru poszczególnych instalacji przez zadeklarowany przez wykonawcę 

okres gwarancyjny, na  warunkach szczegółowo określonych w ST.  

5. Wykonawca instalacji solarnych przed upływem okresu 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru poszczególnych instalacji na swój koszt ma obowiązek dokonania wymiany glikol-u we 

wszystkich zamontowanych przez siebie instalacjach. 

6. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali 

nieprzedstawionych w dokumentach wskazanych odpowiednio w dokumentacjach technicznych 

stanowiących Załączniki nr 8 A, 8B, 8C i 8D do SIWZ, jeśli konieczność ich wykonania wynika z 

zasad rzetelnej wiedzy technicznej  tj. są one niezbędne z punktu widzenia poprawności 

wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć, w szczególności dla umożliwienia 

prawidłowej eksploatacji i odpowiedniej trwałości instalacji. Wykonawca nie jest uprawniony do 

żądania dodatkowego wynagrodzenia za te czynności i/lub roboty. 

7. Wykonawca w ramach Części A udzieli na okres co najmniej 120 miesięcy gwarancji jakości na 

każdy zamontowany zestaw fotowoltaiczny i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane 

urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik 

nr 7 do SIWZ). 

8. Wykonawca w ramach Części B udzieli na okres co najmniej 120 miesięcy gwarancji jakości na 

każdy zamontowaną instalację solarną i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane 

urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik 

nr 7 do SIWZ). 

9. Wykonawca w ramach Części C udzieli na okres co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości na 

każdą zamontowaną pompę ciepła i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia. 

Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do 

SIWZ). 

10. Wykonawca w ramach Części D udzieli na okres co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości na 

każdy zamontowany kocioł na biomasę - pellet i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane 

urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik 

nr 7 do SIWZ). 

11. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wszelkich robót, urządzeń i materiałów ulega 

wydłużeniu do czasu trwania okresu gwarancji jakości na dane roboty, urządzenia i materiały. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w umowie także 

na prace wykonane przez inne osoby działające po stronie wykonawcy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że dostarczone i wykorzystane przy wykonaniu 

instalacji w Części A – (moduły fotowoltaiczne, falowniki), w Części B – kolektory, zbiorniki na 

ciepłą wodę), w części C – (pompy ciepła c.w.u. bez armatury), w Części D- (piec na biomasę – 
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pellet bez dodatkowej armatury) będą objęte gwarancją producentów, której okres będzie co 

najmniej równy okresom wskazanym odpowiednio w Rozdz. II pkt. 7-10 SIWZ. 

13. Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją zamówienia, zarówno w zakresie prac 

budowlano-montażowych oraz obsługi biurowej (kierowników robót oraz kierowników brygad, 

jeżeli Ci ostatni będą podwykonawcami Wykonawcy), były wykonywane przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. 

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 

14. Wykonawca zobowiązany jest usunąć powstałe ewentualne wady i usterki w terminie 

maksymalnie do 7 dni od daty zgłoszenia, chyba że zadeklarował krótszy termin. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na dłuższy termin usunięcia wady. 

W wypadku zgłoszenia awarii która zagraża życiu, zdrowiu użytkowników lub może spowodować 

szkodę majątkową usterki powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż 24 

godziny od daty jego zgłoszenia. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania oferentów w sprawie realizacji zamówienia. 

16. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub 

typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa 

w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od określonych w niniejszej SIWZ. Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, 

nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie 

można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Za kryterium 

uznania bądź nieuznania przez Zamawiającego równoważności oferowanego produktu 

względem produktu wskazanego w SIWZ uważa się przy tym cechy produktu opisane 

odpowiednio w dokumentach wskazanych w Rozdz. II pkt.1 SIWZ tj. Dokumentacji Technicznej 

Zał. 8A, 8B, 8C i 8D. Zawarte tam opisy elementów zamówienia stanowią wyczerpujący katalog 

parametrów i charakterystyk, którym muszą odpowiadać oferowane produkty. 

17. Zamawiający informuje, że gdziekolwiek w niniejszej SIWZ opis przedmiotu zamówienia jest 

dokonany przy użyciu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy 

przez to rozumieć wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

równoważne opisywanym. 

18. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1) 

zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz nazw 

podwykonawców o ile są znani. 

19. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w okresach trzy miesięcznych. Płatności częściowe 

będą realizowane na podstawie uzgodnionego przez Strony, Harmonogramu rzeczowo-

finansowego o którym mowa w Rozdz. XIV SIWZ oraz będą uwzględniać zapisy zawarte w § 8 

Wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1. Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy 

2. Zakończenie dla wszystkich Części  – do dnia 30.04.2021 r.  

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1.1. Nie podlegają wykluczeniu. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile   

wynika to z odrębnych przepisów : Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

1.2.2.  Zdolności technicznej lub zawodowej: 

1.2.2.1 Zdolność techniczna: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca składający ofertę wykaże, że 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:  

Dla Części A   

– zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i  montażu 
łącznie nie mniej niż 75 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 
225 kW i łącznej wartości nie mniejszej niż 900.000 złotych brutto. 

Dla Części B 

– zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu 
łącznie nie mniej niż 20 zestawów instalacji solarnych o łącznej mocy minimum 35 kW i 
łącznej wartości nie mniejszej niż 250.000 złotych brutto. 

Dla Części C 

– zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu 
łącznie nie mniej niż 20 kpl. powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej o sumarycznej mocy minimum 40 kW i łącznej wartości nie mniejszej niż 
120.000 złotych brutto. 

Dla Części D 

– zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu 
łącznie nie mniej niż 20 kpl kotłów na biomasę o sumarycznej mocy minimum 400 kW i 
łącznej wartości nie mniejszej niż  300.000 złotych brutto. 

 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia Wykonawca winien 

wykazać  spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu łącznie dla tylu Części, na 

które Wykonawca składa ofertę. 

 

1.2.2.2 Zdolność zawodowa: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że  
będzie dysponował w ramach jednej Części co najmniej :  

Dla części nr A: 

1)  jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji 
elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy 
co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji 
fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 225 kW, które obejmowało 
wykonanie nie mniej niż 75 instalacji, 

2)  jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie konstrukcji, która 
posiada uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie konstrukcyjno-budowlanym. 

Dla części nr B: 
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1)  jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, 
która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym 
zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji solarnych o łącznej mocy 
minimum 35 kW, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 20 instalacji, 

2)  jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie konstrukcji, która 
posiada uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie konstrukcyjno-budowlanym; 

3)  jedną osobą na stanowisko kierowników robót w zakresie instalacji 
elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Dla części nr C: 

1)  jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, 
która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym 
zadaniu polegającym na dostawie i montażu nie mniej niż 20 kpl. pomp ciepła; 
użytkowej o sumarycznej mocy min 40 kW; 

3)  jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji 
elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Dla części nr D: 

1)  jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, 
która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym 
zadaniu polegającym na dostawie i montażu nie mniej niż 20 kpl kotłów na 
biomasę- pellet o sumarycznej mocy minimum 400 kW. 

Uwaga: w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną Część zamówienia, Zamawiający 
dopuszcza łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata 
kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z wymienionych funkcji. 

Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu 
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), 
albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia. 

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane w 
odpowiednich specjalnościach do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z 
wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe 
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uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej 
organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, 
wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do 
wykonywania zawodu regulowanego. Osobami / kandydatami na stanowiska wymienione 
powyżej mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym - zgodnie przepisami dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych – uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez 
właściwe organy w Polsce. Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki 
określone w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów i 
urbanistów.  

1.2.3.    Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  Zamawiający uzna warunek za spełniony  jeżeli 

 wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 

 kredytową w wysokości nie mniejszej niż :  

dla Części A – 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100); 

dla Części B – 220.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100); 

dla Części C – 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100) 

dla Części D – 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) 

UWAGA: Wykonawca winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej łącznie  dla tylu Części na 

które składał będzie ofertę. 

 

2. Dodatkowe techniczne Wymagania Zamawiającego, które muszą spełnić Wykonawcy składający 

ofertę:   

 Oferowane urządzenia muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:  

1)   Cześć A - Instalacje fotowoltaiczne: 

a)  muszą posiadać certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 

  lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą 

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

b)  muszą spełniać przez instalację parametry zawarte w Dokumentacji Technicznej 

  Załącznik nr 8A do SIWZ.  

2)   Cześć B - Kolektory słoneczne:  

a)  muszą posiadać certyfikat SOLAR KEYMARK (lub równoważny), wydany przez właściwą 

 jednostkę certyfikującą,  

b)   muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z 

 normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub 

 równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,  

c)     muszą spełniać parametry zawarte w Dokumentacji Technicznej Załącznik nr 8B do  

 SIWZ. 

3)     Cześć C -  Pompy ciepła C.W.U. muszą spełniać parametry zawarte w Dokumentacji  

                        Technicznej zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 C do SIWZ. 

4)     Cześć D -  Kotły na biomasę - pellet muszą posiadać certyfikat oraz raport badań  

           potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną), 

           klasa nie niższa niż 5 oraz spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie  



 

12 

 

            efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w   

            Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub w Rozporządzeniu 2015/1185 

            wydaną przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy  

            Pzp. 

 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia dla Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy: 

3.1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 

ustawy PZP, 

3.2. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP (należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne 

oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

4.1.    przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 

pkt 13 lit. a-c ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia, 

4.2.   w przypadkach, o których mowa: 

4.2.1. w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy 

PZP, 

4.2.2. w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 

dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała 

się ostateczna, 

4.3. w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenie będącego podstawa wykluczenia, 

4.4. w przypadku, o którym mowa w art.24  ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na 

jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

4.5. w przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1) i 8) 

ustawy Pzp, tj. Wykonawcę: 

5.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2344 ze zmianami); 
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5.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba 

że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 

 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 podmiotem zbiorowym, orzeczono 

 prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

 określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

 okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

 ust. 5 SIWZ . 

8. W przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem 

 Wykonawcy, Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

 przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

 wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

9. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

9.1.    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 i/lub sytuacji ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 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. 

9.2.    Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, 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 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ (Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia) dotyczący tych podmiotów.  

9.3.    Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy PZP jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 

ekonomiczna  podmiotów o których mowa w ust. 9.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
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podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

9.3.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

9.3.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 9.1 SIWZ.  

9.4.    Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji ekonomicznej   

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstała wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  OFERT 
1. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedna ofertę.  

2. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu lub 

bezpośrednio poprzez stronę https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Klucz publiczny 

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 

miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA: W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP do korespondencji.  

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych zgodnym z jednym z formatów wskazanych w załączniku nr 2 do 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. 

2017, poz.2247), w szczególności w formacie: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4. Ofertę należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią 

Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.  

5. Do oferty należy załączyć Formularze cenowe dla tych Części przedmiotu zamówienia, na które 

Wykonawca składa ofertę, o treści zgodnej z wzorami określonymi odpowiednio w Załącznikach nr 

1A, 1B, 1C i 1D do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, 

6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. UWAGA: Niedopuszczalne jest przesyłanie 

formularza JEDZ pocztą elektroniczną.   

7. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być 

odpowiednio:  podpisane albo potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy albo innych podmiotów, zgodnie z zasadą reprezentacji 

wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub 

prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.  

8. Opinia UZP dot. wymaganego podpisu elektronicznego oferty wraz załącznikami dostępna jest na 

stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-

dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-

postepowaniu-o-zamowienie-publiczne 

 

9. Na całość oferty wraz z załącznikami, które należy załączyć, (jeżeli dotyczy) składają się: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne
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1) Formularz oferty – Załącznik nr 1; 

2) Formularze cenowe dla poszczególnych Części – Załączniki nr 1 A, 1B, 1C, 1D; 

3) Oświadczenia JEDZ wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2; 

4) Oświadczenia JEDZ podmiotów, na których zasoby powołuje się  Wykonawca celem  

        wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z 

uwzględnieniem postanowień rozdziału VIII SIWZ; 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie mowa i współpracy. Dokument, z którego wynika 

umocowania do reprezentowania wszystkich Wykonawców musi być złożony w oryginale w 

postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii 

dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 

7) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy. Dokument, z którego wynika 

umocowania do reprezentowania Wykonawcy musi być złożony w postaci dokumentu 

elektronicznego w oryginale lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej 

notarialnie za godność z oryginałem;  

8) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w Rozdziale IV, ust 9.1. niniejszego SIWZ, innych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, 

o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, złożony w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub elektronicznej kopii 

dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 

9)  Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę 

działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie 

do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w notarialnie potwierdzonej elektronicznej kopii.  

10.  Ofertę wraz załącznikami wskazanymi w Rozdziale V ust. 9 należy skompresować do jednego 

pliku archiwum (ZIP) i przesłać na stronę miniPortalu za pośrednictwem formularza do złożenia 

ofert. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu. 

11. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

11.1   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1  

  ustawy PZP. 

11.2 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) 

w postaci elektronicznej zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w 

szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie 

ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) 

zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być opatrzony kwalifikowanym/i podpisami 

elektronicznymi w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we 

właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego  
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pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. 

Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony 

wraz z ofertą w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej 

kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

11.3 W ramach Konsorcjum żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 i 141 ustawy Pzp nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, natomiast 

warunki udziału określone w Rozdziale IV ust.1 niniejszej SIWZ  mogą  spełniać  łącznie. 

11.4 Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

11.5 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w 

miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.  

12.   Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 

12.1 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z  dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1010),  

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). 

12.2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

12.3 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. 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 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, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, natomiast Wykonawca podjął w 

stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności, z zastrzeżeniem 

zapisu w pkt. 12.12.2. SIWZ. 

 
VI. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak 
podstaw do wykluczenia, zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz forma 
dokumentów. 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa JEDZ, zgodnie  

z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - Instrukcję 

wypełniania JEDZ stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), JEDZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w 
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którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia. 

3.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, powołuje się na zasoby innych podmiotów 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa także 

JEDZ dotyczące tych podmiotów. 

4. Uwaga! Zamawiający dołącza do SIWZ częściowo wypełniony JEDZ wersja xml, który stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ przy wykorzystaniu 

systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową:  https://espd.uzp.gov.pl 

5. W tym celu należy podjąć następujące kroki: 

5.1 Ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy 

pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” 

5.2 Wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl 

5.3 Wybrać odpowiednią wersję językową  

5.4 Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w 

przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca) 

5.5 Zaimportować pobrany wcześniej plik, będący częścią dokumentacji udostępnionej przez 

Zamawiającego.  

5.6 Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz JEDZ w zakresie: Części II sekcje: A,B,C,D; 

Części III sekcje: A,B,C,D; Części IV sekcja: α; Części VI – podpis. 

6. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza przesłanie Zamawiającemu dokumentu JEDZ 

przygotowanego w inny sposób w szczególności następujący format przesyłanych danych: 

.xml,.pdf,.doc,.docx,.rtf,.xps,.odt. 

6.1.  Przy wypełnieniu JEDZ wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych 

dostępnych  narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 

utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów 

wskazanych powyżej 

6.2.  Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie.   

 

7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym lub kopii elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa 

każdy z Wykonawców. 

 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
8.1. W celu potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa odpowiednio w Rozdziale IV pkt. 

1.2.2, ppkt. 1.2.2.1 SIWZ - wykaz dostaw, 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, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw jako 

oświadczenie Wykonawcy winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.2. W celu potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa odpowiednio w Rozdziale IV pkt. 

1.2.2, ppkt. 1.2.2.2 SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

zawodowego, uprawnień oraz wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami -  w zakresie informacji określonych w 

Załączniku nr 4 do SIWZ. Wykaz osób jako oświadczenie Wykonawcy winien być 

przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału, o którym mowa odpowiednio w 

Rozdziale IV pkt. 1.2.3 SIWZ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

8.4. W celu wykazania warunków dodatkowych określonych w Rozdziale IV, ust. 2 SIWZ 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:  

8.4.1  Instalacje fotowoltaiczne: 

 a)  Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-

  EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą 

  zgodność , zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;  
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 b) Karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje  

   potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów w zawartych w 

  Dokumentacji Technicznej stanowiącej Załącznik 1 A do SIWZ; 

 c) Certyfikaty lub stosowne oświadczenie producenta potwierdzające zwiększoną 

  odporność na obciążenie powyżej 7500 Pa, (jeżeli Wykonawca oferuje taki 

  produkt); 

 d) Certyfikaty lub stosowne oświadczenie producenta potwierdzające odporność 

  na amoniak oraz mgłę solną (jeżeli Wykonawca oferuje taki produkt).  

8.4.2  Instalacje solarne 

 a)   Certyfikat SOLAR KEYMARK (lub równoważny) wydany przez właściwą  

       jednostkę certyfikującą;  

 b)   Certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą 

  PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub  

  równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;  

c)  Karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające 

spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Dokumentacji 

Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 8 B do SIWZ. 

8.4.3   Pompy ciepła:  

  Karta techniczna pompy ciepła obejmująca informacje potwierdzające  

spełnianie przez pompę parametrów zawartych w Dokumentacji Technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 8C do SIWZ. 

8.4.4  Kotły na biomasę-pellet: 

Certyfikat oraz raport badań potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 

303-5:2012 (lub równoważną) wydaną przez jednostkę oceniającą zgodność 

oraz informacje potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w 

Dokumentacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 8D do SIWZ. 

 

Uwaga: W zakresie oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt. 16 ustawy Pzp - Zamawiający 

informuje, że w przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, 

że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym zaakceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy 

urządzeń, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 

oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego (art. 30a ust. 4 

ustawy Pzp).  

 

W zakresie certyfikatów i raportów z badan wydawanych przez jednostki oceniające 

zgodność Zamawiający informuje, że zaakceptuje odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie 

ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w 

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, 

oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy 

spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 

ofert lub warunkach realizacji zamówienia (art. 30 b ust. 4 ustawy Pzp). 
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8.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (dokumenty winny być aktualne na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

26 ust. 2f ustawy Pzp: 

8.5.1 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 na składania ofert. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.5.2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem 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 zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

8.5.3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie 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 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 winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem; 

8.5.4 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo -  w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Dokument 

winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego lub 

elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

8.5.5 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Dokument winien 

być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego lub elektronicznej kopii 

dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem; 
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8.5.6 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 1445) Dokument winien być 

przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego lub elektronicznej kopii  

poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

8.5.7 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) 

ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem; 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć oświadczenia i dokumenty 

podmiotu na zdolności, którego Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania 

warunków udziału  w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania tego podmiotu (dokumenty wymienione w pkt. 8.5.1-8.5.7). Wykonawca 

zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ dokumenty tego podmiotu 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na 

których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 

 

UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale IV, pkt 2 SIWZ, jeżeli: 

8.5.7.1 Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale VI, pkt 8.5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 570 ze zmianami). W takim przypadku Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi 

aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 

2018 r., poz.986, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 06 

marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zmianami); 

8.5.7.2 Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozdziale 

VI, pkt 8.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z 

art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o 

ile są one aktualne. 

8.6 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
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wymienionych w Rozdziale IV pkt. 1.2.2 – 1.2.3 SIWZ, może przedstawić inny dokument, o 

którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie warunku opisanego w tych punktach. Dokument winien być przekazany w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

8.7.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.5.1, składa informację z 

odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany 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 ustawy Pzp; 

8.7.2 zamiast  dokumentów, o których mowa w pkt 8.5.2., 8.5.3. i 8.5.7., składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

8.7.2.1 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. Dokumenty te powinny być wystawione nie 

wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

8.7.2.2 nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te 

powinny być wystawione nie wcześniej  niż 6 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert 

8.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 8.6. 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, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

8.9 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. 

8.10 Składane dokumenty lub oświadczenia (określone w rozdziale VI, pkt. 8 SIWZ) mogą być 

złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii 

dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podmiot, którego dotyczą.  

8.11 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
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o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

8.12 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez 

opatrzenie elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

8.13 W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej 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 lub podwykonawcę. 

8.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

8.15 W przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI, pkt 8.4.7.1 SIWZ Zamawiający będzie żądał 

od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

8.16 Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego 

Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w 

tym opisu kolumn i wierszy. 

 
VII. INFORMACJE o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i udzielanie 

wyjaśnień 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż Oferta oraz JEDZ), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:  

1.2 za pośrednictwem poczty e-mail (przy wykorzystaniu numeru sprawy) lub 

1.3 dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP, udostępnionego przez 

miniPortal (przy wykorzystaniu numeru ogłoszenia TED lub nr ID postępowania).  

3. Uwaga: forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty oraz 

JEDZ, które powinny zostać złożone wg zasad, o których mowa w Rozdziale V SIWZ.  

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień do treści SIWZ upoważnieni są: 

Marcin Bulanda, e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl,  tel./fax:  (18) 414 56 55 

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” na ePUAP jako 

załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt. 4 adres e-mail. 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.  

mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w formie przewidzianej w pkt. 2-3. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.   

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6 lub dotyczy już udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 6.  

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni na 

swojej stronie internetowej: www.lgdkoronasadecka.pl  bez ujawniania źródła zapytania. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób przewidziany w art. 38 ust. 

4a ustawy PZP. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na swojej stronie 

internetowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ.  

11. Zamawiający udostępni uczestnikom postępowania złożone oferty oraz Protokół postępowania 

wraz z załącznikami zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Pzp w formie elektronicznej lub w siedzibie 

Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami, o których mowa w pkt. 4 

upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami.   

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 

1) dla Części A – 48.000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych i 00/100); 

2) dla Części B – 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100); 

3) dla Części C – 6.700 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych i 00/100) 

4) dla Części C – 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100) 

UWAGA: w przypadku złożenia oferty więcej niż jedną Część zamówienia Zamawiający dopuszcza 

łączenie wymaganych wadiów w formie pieniężnej i nie pieniężnej tj. potwierdzenia przelewów 

bankowych lub Gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych) pod warunkiem umieszczenia w ich 

treści odpowiednich zapisów jakich Części dotyczą złożone dokumenty. 

2.  Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 

3.  Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: 29 8811 0006 0000 0047 

1275 0002 z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty: „Wadium – Znak postępowania: WPR.271.20.2019 

- Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii. 

4. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu 

i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium 

na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia. 

5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium w formie przelewu bankowego Wykonawca dołącza do 
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oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przy użyciu miniPortalu. 

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą przy użyciu miniPortalu. 

UWAGA: Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień 

uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do 

gwaranta. 

7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, koniecznym jest aby gwarancja 

lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwoływane i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

9. Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówień publicznych w postępowaniach określone są na stronie UZP: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-

nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-

wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-

postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez 60 dni licząc od daty upływu terminu składania 

ofert. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r
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2. 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 terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. 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. 

 

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2020 roku do godziny 10:00 przy użyciu 

miniPortalu.  

2. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załączników) jest automatyczne 

wygenerowanie komunikatu systemowego miniPortal i przesłanie na skrzynkę ePUAP wykonawcy. 

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie 

miniPortal. 

3. Wszystkie oferty, które zostaną złożone po terminie ich składania, będą zwrócone wykonawcom 

bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, niezwłocznie 

informując Wykonawcę.  

4. Miejsce i termin otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte  w  w  siedzibie Podmiotu trzeciego, 

któremu powierzono działania w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 15 ust. 2-4 Pzp tj. 

LGD „Korona Sądecka”, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, woj. małopolskie w  dniu :  26.03.2020 r. 

o godz. 10:30 

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny i terminu wykonania zamówienia. 

 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (właściwym dla 

Części, na które Wykonawca składa ofertę), sporządzonym zgodnie z wzorem określonym w 

Załączniku odpowiednio 1A, 1B, 1C i 1 D do SIWZ. Ceny za poszczególne typy i rodzaje instalacji 

należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu Cywilnego) Następnie cenę 

oferty należy przenieść do Formularza oferty, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w 

Załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych 

stanowiące Załączniki nr 8A, 8B, 8C i 8 D powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne 

dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i 

podatki. W szczególności Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie koszty materiałów i 
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urządzeń, robocizny, sprzętu, transportu i logistyki, odbioru i utylizacji odpadów powstających 

przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, a także wszystkich usług, analiz, szkoleń i koszty 

związane z zapewnieniem niezbędnych świadczeń w okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o elektronicznym fakturowaniu Zamawiający 

informuje, że faktury można składać również poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania, 

która jest dostępna na stronie efaktura.gov.pl.   

 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  
 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: 
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie. 

2. Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów dla 

poszczególnych Części: 

Dla Część A 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (pkt) 

1 Cena  60 pkt 

2 Parametry techniczne :  

 

a)  moc modułu 

fotowoltaicznego ≥ 300 Wp  
20 pkt  

b)  zastosowanie paneli o 
maksymalnym obciążeniu 
od śniegu ponad 7500 Pa 

5 pkt  

c)   panele fotowoltaiczne z 
dodatkową odpornością na 
amoniak i mgłę solną 

5 pkt  

3 Wydłużenie okresu gwarancji:  

Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na 

montowany zestaw fotowoltaiczny.  

 

5 pkt 

4 Skrócenie okresu usuwania wad: 

Do 3 dni roboczych – 5 pkt 

5 pkt 

 

Dla Część B 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (pkt) 

https://efaktura.gov.pl/
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1 Cena  60 pkt 

2 Parametry techniczne : (Sprawność optyczna  

kolektora > 82%)   

30 pkt 

3 Wydłużenie okresu gwarancji:   

Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na 

montowany zestaw instalacji solarnej. 

 

5 pkt 

4 Skrócenie okresu usuwania wad: 

Do 3 dni roboczych – 5 pkt 

5 pkt 

  

 Dla Części C 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (pkt) 

1 Cena  60 pkt 

2 Parametry techniczne: (efektywność 

energetyczna podgrzewania wody dla klimatu 

umiarkowanego i profilu XL > 130 %)  

30 pkt 

3 Wydłużenie okresu gwarancji:  

Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na 

pompę ciepła.  

5 pkt 

4 Skrócenie okresu usuwania wad: 

Do 3 dni roboczych – 5 pkt 

5 pkt 

 

 

Dla Części D 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (pkt) 

1 Cena  60 pkt 

2 Parametry techniczne: (sprawność użytkowa 

kotła na biomasę- pellet dla klasy 5 - musi być 

wyższa niż 88 %)  

30 pkt 

3 Wydłużenie okresu gwarancji:  

Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na 

kocioł na biomasę- pellet.  

5 pkt 

4 Skrócenie okresu usuwania wad: 

Do 3 dni roboczych – 5 pkt 

5 pkt 

 

 

3. Punkty za kryterium cena dla Części A-D (jeżeli dotyczy) zostaną obliczone według wzoru: 

Pc = (Cmin / Cbad) x 60 pkt  

gdzie:  
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Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu 

Cbad - zaoferowana cena brutto  

Pc  - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny. 

Maksymalną ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

4. Punkty za kryterium parametry techniczne dla części, których dotyczy przyznawane w 

następujący sposób: 

 

1) W zakresie Części A: 

a) Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o moduły 

fotowoltaiczne o mocy modułu większej lub równej 300 Wp, zostaną przyznane 

punkty obliczone według wzoru: 

  MM = (Moc modułubad  - 300) / (Moc modułumax - 300) x 20 pkt  

  gdzie:  

  Moc modułumax – najwyższa zaoferowana moc modułu fotowoltaicznego przez  

  Wykonawcę w Formularzu cenowym w ramach niniejszego postępowania 

  Moc modułubad - moc modułu zaoferowanego przez danego Wykonawcę, którego 

  oferta podlega badaniu.   

  MM - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium mocy oferowanego 

  modułu fotowoltaicznego. 

  Maksymalną ilość punktów – 20 – otrzyma oferta z najwyższą mocą zaoferowanego 

  modułu fotowoltaicznego, przy założeniu że moc modułu nie będzie mniejsza niż 300 

  Wp. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po 

  przecinku. 

 Uwaga! moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego nie może być mniejsza, niż 

 minimalne wymagania niniejszej ST. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie 

 odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 UWAGA:  Zamawiający wymaga aby w ramach jednej Części A na którą składa ofertę 

 Wykonawca zaoferował moduły fotowoltaiczne o takiej samej mocy. 

b) Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie paneli o 

maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa, oferta otrzyma 5 punktów. W 

przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów. 

 Uwaga! minimalna wytrzymałość na obciążenie od śniegu zaoferowanego modułu  

 fotowoltaicznego nie może być  mniejsza, niż minimalne wymagania niniejszej ST. 

c)  Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie paneli z 

dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną potwierdzone certyfikatem, oferta 

otrzyma 5 punktów. W przeciwnym wypadku (brak certyfikatu) oferta otrzyma 0 

punktów. 

 Uwaga! wymagania Zamawiającego w przedmiocie certyfikacji zostały określone w ST. 

 W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z  SIWZ 

 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.  
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2) W zakresie Części B: 

Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o kolektory słoneczne, których 

sprawność optyczna jest większa niż 82 %, zostaną przyznane punkty obliczone według wzoru: 

 

Sprawność optyczna  = (Sprawność optyczna bad  - 82) / (Sprawność optyczna max - 82) x 30 pkt  

gdzie:  

Sprawność optyczna max – najwyższa zaoferowana sprawność optyczna kolektora 

słonecznego przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w ramach niniejszego 

postępowania. 

Sprawność optyczna bad  – sprawność optyczna kolektora słonecznego zaoferowanego 

przez danego Wykonawcę, którego oferta podlega badaniu.   

Sprawność optyczna  - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium 

sprawność  oferowanego kolektora słonecznego. 

Maksymalną ilość punktów – 30 – otrzyma oferta z najwyższą sprawnością zaoferowanego 

kolektora słonecznego, przy założeniu że sprawność zaoferowanego kolektora nie będzie 

mniejsza niż 82 %. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po 

przecinku. W przypadku podania sprawności kotła z dokładnością większą niż dwa miejsca po 

przecinku, Zamawiający dokona zaokrąglenia przy założeniu: poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

Uwaga! Sprawność optyczna zaoferowanego kolektora słonecznego nie może być mniejsza, niż 

minimalne wymagania niniejszej ST. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

3) W zakresie Części C: 

Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o pompę ciepła o efektywności 

energetycznej podgrzewania wody dla klimatu umiarkowanego i profilu XL > 130%, oferta 

otrzyma 30 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów.  

Uwaga! Efektywność energetyczna podgrzewania wody zaoferowanej pompy ciepła nie może 

być mniejsza, niż minimalne wymagania niniejszej ST. W takim przypadku oferta Wykonawcy 

zostanie  odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

4) W zakresie Części D: 

Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o kotły na biomasę-pellet, 

których sprawność jest wyższa niż 88 %, zostaną przyznane punkty obliczone według wzoru: 

 

Sprawność kotła  = (Sprawność kotła bad  - 88 ) / (Sprawność kotła max - 88 ) x 30 pkt  

gdzie:  

Sprawność kotła max – najwyższa zaoferowana sprawność kotła na biomasę-pellet przez 

Wykonawcę w Formularzu cenowym w ramach niniejszego postępowania. 

Sprawność kotła bad  – sprawność kotła na biomasę-pellet zaoferowanego przez danego 

Wykonawcę, którego oferta podlega badaniu.   

Sprawność kotła  - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium sprawność  

oferowanego kotła na biomasę-pellet. 

Maksymalną ilość punktów – 30 – otrzyma oferta z najwyższą sprawnością zaoferowanego 

kotła na biomasę-pellet, przy założeniu że sprawność zaoferowanego kotła biomasę-pellet nie 
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będzie mniejsza niż 88,01 %. Punktacja oraz sprawność kotła będzie obliczana z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania sprawności kotła z dokładnością większą 

niż dwa miejsca po przecinku, Zamawiający dokona zaokrąglenia przy założeniu: poniżej 5 

należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

 

Uwaga! Sprawność zaoferowanego kotła na biomasę - pellet musi być większa niż 88 % 

zgodnie z wymaganiem niniejszej ST. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

5. Punkty za kryterium wydłużenie okresu gwarancji dla części, których dotyczy w ramach Części 

będą przyznawane w następujący sposób: 

1) W zakresie Części A: 

Za zaoferowanie gwarancji wydłużonej o 30 miesięcy w stosunku do minimalnych wymagań 

SIWZ w zakresie montowanych zestawów fotowoltaicznych: Oferta maksymalnie może 

otrzymać 5 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów. 

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy, niż minimalne wymagania 

niniejszej SIWZ. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 

SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

2) W zakresie Części B: 

Za zaoferowanie gwarancji wydłużonej o 30 miesięcy w stosunku do minimalnych wymagań 

SIWZ w zakresie montowanych zestawów instalacji solarnych: Oferta maksymalnie może 

otrzymać 5 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów. 

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy, niż minimalne wymagania 

niniejszej SIWZ. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 

SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

3) W zakresie Części nr C: 

Za zaoferowanie gwarancji wydłużonej o 30 miesięcy w stosunku do minimalnych wymagań 

SIWZ w zakresie wszystkich następujących urządzeń: pompa ciepła, oferta otrzyma 5 punktów. 

W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów. 

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy, niż minimalne wymagania 

niniejszej SIWZ. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 

SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

4) W zakresie Części nr D: 

Za zaoferowanie gwarancji wydłużonej o 30 miesięcy w stosunku do minimalnych wymagań 

SIWZ w zakresie wszystkich następujących urządzeń: kocioł na biomasę, oferta otrzyma 5 

punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów. 

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy, niż minimalne wymagania 

niniejszej SIWZ. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 

SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

6. Punkty za kryterium skrócenie okresu usuwania wad dla części, których dotyczy będą 

przyznawane w następujący sposób:  

 

Za zaoferowanie okresu usuwania wad skróconego do 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

zgłoszenia wady (§ 10 Wzoru umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ) – oferta otrzyma w danej części 5 
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punktów. W przeciwnym razie (standardowy okres usuwania wad wynikający z SIWZ tj. 7 dni) 

oferta otrzyma 0 punktów. 

Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały 

opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7  do SIWZ. 

 
XIII. BADANIE OFERT 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

2. Jeżeli zaoferowana cena lub jej części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, 

zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt 1 – ustawy Pzp. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1)  Oczywiste omyłki pisarskie; 

2)  Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty; niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp  najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 

1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

określonym w art. 94 ust. 1 i 2 PZP zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ. 

3. Zamawiający nie może zawrzeć umowy w przypadkach określonych w art. 183 ustawy PZP. 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ustawy 

Pzp. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów, zawierającej co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem przedmiot zamówienia; 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin obejmujący realizację 

zamówienia. 

6. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w swojej siedzibie. 

7. Wykonawca przed zawarciem umowy na realizację zamówienia publicznego przedstawi  

Zamawiającemu poświadczoną kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
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kontraktowej i deliktowej tytułem prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia za szkody 

osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż : 

1) Dla Części A - 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

2) Dla Części B - 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

3) Dla Części C - 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

4) Dla Części D - 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

Uwaga: W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą na więcej niż jedną Część zamówienia, 

Polisy na poszczególne Części należy zsumować. 

     

8. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo finansowy wykonania swojego 

zakresu zamówienia uwzględniający terminy realizacji określone w Rozdz. III SIWZ oraz zapisy § 4 

Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.   

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznej wartości brutto 

zamówienia dla poszczególnych Części podanej w Formularzu oferty stanowiący Załącznik nr 1 

do SIWZ. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu - winno być przelane na rachunek bankowy Zamawiającego: winno być 

przelane na konto Zamawiającego: : 29 8811 0006 0000 0047 1275 0002 z zaznaczeniem 

na dowodzie wpłaty: ,,Zabezpieczenie umowy – Znak postępowania: Znak 

postępowania: WPR.271.20.2019 - Dostawa i montaż jednostek wytwarzania 

odnawialnych źródeł energii”. 

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 udzielonych 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. 

Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 

rejestrowego. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniężnych, określonych w art. 148 ust. 1 

pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy PZP dokument zabezpieczenia, w szczególności gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa, winien spełniać niżej wymienione wymagania: 

1) gwarancja (inny dokument) winna zabezpieczać roszczenia beneficjenta wobec 

zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 
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2) gwarancja (inny dokument) winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze 

żądanie beneficjenta; 

3) kwota zabezpieczenia winna być należna i wymagalna z jednego lub z kilku tytułów 

określonych w pkt 1). 

4. Okres ważności gwarancji (innego dokumentu) winien być zgodny z obowiązującymi przepisami 

i wymaganiami Zamawiającego.   

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniężnych, określonych w art. 148 ust. 1 

pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy PZP, Wykonawca przed złożeniem oryginału dokumentu zabezpieczenia 

winien przedłożyć projekt (draft) dokumentu w celu zapoznania się i wstępnej akceptacji jego 

treści przez Zamawiającego. Zaakceptowany dokument jest warunkiem udzielenia zamówienia. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy. 

8. Dowód wniesienia zabezpieczenia: 

1) w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca przed 

podpisaniem umowy przedkłada Zamawiającemu potwierdzenie przelewu; 

2) w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w gwarancji (lub w formie innego 

dokumentu), Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oryginał dokumentu najpóźniej w 

dniu podpisania umowy. 

 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

 

XVII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE RODO 

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.  
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Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z 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”, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający 

z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 

dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). 

2. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca składa w formularzy ofertowym oświadczenia o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami fizycznymi 

uczestniczących w niniejszym postępowaniu, że:  

1) Administratorem ich danych osobowych jest: LGD „Korona Sądecka”, ul. Papieska 2, 33-395 

Chełmiec, woj. małopolskie, tel. (18) 414 56 55; 

2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 

niniejszego postępowania; 

3) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 

4) 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; 

5) Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę 

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; 

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Osoby, której dane dotyczą posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 

 
1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 

− 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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy  PZP 

i akty wykonawcze do  tej ustawy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.   

 
XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  

 
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofert 
2) Załącznik nr 1 A – Formularz cenowy dla Części A - Zestawy fotowoltaiczne 
3) Załącznik nr 1 B – Formularz cenowy dla Części B - Zestawy instalacji solarnych 
4) Załącznik nr 1 C – Formularz cenowy dla Części C - Pompy ciepła 
5) Załącznik nr 1 D – Formularz cenowy dla Części C - Kotły na biomasę 
6) Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (częściowo wypełniony) 
7) Załącznik nr 2A - Instrukcja JEDZ 
8) Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw 
9) Załącznik nr 4 – Wykaz osób 
10) Załącznik nr 5 - Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia  

 zasobów 
11) Załącznik nr 6 -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
12) Załącznik nr 7  - Wzór umowy 
13) Załącznik nr 8 A – Dokumentacja techniczna dla Części A - Zestawy fotowoltaiczne 
14) Załącznik nr 8 A – SST dla Części A - Zestawy fotowoltaiczne 
15) Załącznik nr 8 B – Dokumentacja Techniczna dla Części B - Zestawy instalacji solarnych 
16) Załącznik nr 8 B – SST dla Części B - Zestawy instalacji solarnych 
17) Załącznik nr 8 C – Dokumentacja Techniczna dla Części C - Pompy ciepła 
18) Załącznik nr 8 D – Dokumentacja Techniczna dla Części D - Kotły na biomasę-pellet 

 

 
2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


