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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546522-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gaszowice: Energia słoneczna
2021/S 209-546522
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gaszowice
Adres pocztowy: ul. Rydułtowska 2
Miejscowość: Gaszowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-293
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych
E-mail: inwestycje@gaszowice.pl
Tel.: +48 324327157
Faks: +48 324327141
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gaszowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.gaszowice.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.gaszowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Gmina Gaszowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 6423184223
Adres pocztowy: Rydułtowska 2
Miejscowość: Gaszowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-293
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Gomola
E-mail: inwestycje@gaszowice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gaszowice.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice
Numer referencyjny: GPIZP.271.33.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09330000 Energia słoneczna

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:
Zadanie I: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac
montażowych, dostawa urządzeń, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie
procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych. Instalacje o łącznej mocy minimum 430,36
kWp (0,43036 MWe) – łącznie 104 obiekty.
Zadania II: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac
montażowych, wykonanie prac budowlano-montażowych, dostawa urządzeń, uruchomienie instalacji kolektorów
słonecznych. Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) – łącznie 19 obiektów.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 179 620.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice - zadanie I dotyczy instalacji fotowoltaicznych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45000000 Roboty budowlane
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71314100 Usługi elektryczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
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71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
44112410 Konstrukcje dachowe
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nieruchomości prywatne należące do mieszkańców, leżące na terenie Gminy Gaszowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla Zadania I jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu
osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac montażowych, dostawa urządzeń,
wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci
OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w
zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy
minimum 430,36 kWp (0,43036 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do
mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 104 obiekty:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 5 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 24 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 13 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,20 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 25 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 36 szt. instalacji

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP
(zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną).Wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium będzie dokonywane
na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca wyposaży instalację
w ochronę przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną. Jeśli oferta przewiduje
wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub
równoważną uzyska 15 pkt, jeśli oferta nie przewiduje wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę
przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną uzyska 0 pkt. / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego. Oferta otrzyma za
wskazaną wartość współczynnika: minus 0,40 %/oC do minus 0,38 %/ oC - 0 pkt. minus 0,38 %/oC do minus
0,36 %/ oC - 10 pkt. minus 0,36 %/ oC i więcej - 15 pkt. / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeglądów. Wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium będzie dokonywane
na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje dwa wskazane
przeglądy, jeden ze wskazanych przeglądów, czy nie oferuje przeglądów, wykonanie przeglądu (poza
przeglądami wymaganymi przez producenta) dla wszystkich instalacji między 12 a 14 miesiącem użytkowania
od odbioru końcowego (zakres przeglądu – wykonane próby i badania muszą być adekwatne do wykonanych
czynności przy odbiorze instalacji) 5 pkt., wykonanie przeglądu (poza przeglądami wymaganymi przez
producenta) dla wszystkich instalacji między 48 a 52 miesiącem użytkowania od odbioru końcowego (zakres
przeglądu – wykonane próby i badania muszą być adekwatne do wykonanych czynności przy odbiorze
instalacji) 5 pkt., wykonanie obu opisanych wyżej przeglądów 10 pkt. / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 936 620.00 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPSL.04.01.03-24-02C9/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice - zadanie II dotyczy instalacji kolektorów słonecznych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000 Instalacje słoneczne
45000000 Roboty budowlane
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71314100 Usługi elektryczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
44112410 Konstrukcje dachowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nieruchomości prywatne należące do mieszkańców, leżące na terenie Gminy Gaszowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia dla Zadania II jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny
projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac montażowych, wykonanie prac budowlanomontażowych, dostawa urządzeń, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem
instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie
gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 19 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 10 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 6 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 3 szt. instalacji
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z
materiałów jednorodnych. Wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium będzie dokonywane na podstawie
podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca ofertuje układ hydrauliczny oraz płytę
absorbera kolektora słonecznego zbudowane z materiałów jednorodnych. Jeśli oferta przewiduje budowę z
materiałów jednorodnych uzyska 20 pkt, jeśli oferta nie przewiduje budowy z materiałów jednorodnych uzyska 0
pkt. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba przeglądów. Wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium będzie dokonywane
na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje dwa wskazane
przeglądy, jeden ze wskazanych przeglądów, czy nie oferuje przeglądów, wykonanie przeglądu (poza
przeglądami wymaganymi przez producenta) dla wszystkich instalacji między 12 a 14 miesiącem użytkowania
od odbioru końcowego (zakres przeglądu – wykonane próby i badania muszą być adekwatne do wykonanych
czynności przy odbiorze instalacji) 10 pkt., wykonanie przeglądu (poza przeglądami wymaganymi przez
producenta) dla wszystkich instalacji między 48 a 52 miesiącem użytkowania od odbioru końcowego (zakres
przeglądu – wykonane próby i badania muszą być adekwatne do wykonanych czynności przy odbiorze
instalacji) 10 pkt., wykonanie obu opisanych wyżej przeglądów 20 pkt. / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPSL.04.01.03-24-02C9/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla zadania nr 1:Warunek 1a)O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże,
że: należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na
dostarczeniu i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości każdej z dostaw w wysokości co najmniej
60 000,00 zł brutto każda. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że w
przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: wykaz dostaw wykonanych lub
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Dodatkowe informacje zawarto w rozdziale XIX SWZ.Warunek 2a)O udzielenie zamówienia może ubiegać się
Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowla-ne tj.:
a)kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję
kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 20 instalacji
fotowoltaicznych,b)kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń.Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogów przez 1 osobę. Dodatkowe informacje zawarto w
rozdziale XIX SWZ.
Dla zadania nr 2:Warunek 1b)O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu
i zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych o wartości każdej z dostaw w wysokości co najmniej
10 000,00 zł brutto każda. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w
przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: wykaz dostaw wykonanych
lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie. Dodatkowe informacje zawarto w rozdziale XIX SWZ.Warunek 2b)O udzielenie zamówienia może
ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a)kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości
zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kolektorów słonecznych,b)kierownikiem budowy w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogów przez 1 osobę. Dodatkowe informacje zawarto w rozdziale
XIX SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawartych w rozdziale XIX, wykonawca na
wezwanie Zamawiającego przedłoży:
Warunek 1a:wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
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na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Warunek 2a:wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Warunek 1b: wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert
Warunek 2b:wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art.
455 ustawy PZP oraz w przypadkach określonych w §18 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2022
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie:miniPortal.uzp.gov.pl).
Zaszyfrowanie oferty nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, po odszyfrowaniu ich na platformie miniPortal.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Pracownicy Referatu Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. 32 43 24 155,
email.:zp@gaszowice.pl , inwestycje@gaszowice.pl .

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu określono w rozdziale XX SWZ w tym fakultatywne.
2.Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wskazanych w rozdziale XX, wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do
przedłożenia: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a.art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych,b.art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,c.art.109 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy PZP,d.art.109
ust.1 pkt 2 lit.b ustawy PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,e.art.109
ust.1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę aresztu sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2)oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
3)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4)oświadczenia wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:a.art.108 ust.1 pkt
3 PZP,b.art.108 ust.1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,c.art.108 ust.1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,d.art.108 ust.1 pkt 6 PZP,e.art.109 ust.1 pkt 2 lit.b PZP dotyczących
ukarania za wykroczenie,za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.Dod.informacje
roz.XXIII SWZ.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:a)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby;b)pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;c)oryginał
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gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz szczegóły dotyczące
wadium określono w rozdziale XXVI SWZ,d)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wymagane
postanowieniami rozdziału VII,w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z
ewentualnymi pełnomocnictwami;e)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art.117 ust.4 PZP;f)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite
Europejskie Dokumenty Zamówienia, o których mowa w rozdziale XXII;g)przedmiotowe środki dowodowe
wskazane w rozdziale XVIII oraz ewentualnie z rozdziału XXXIV,h)odpis lub informacja z KRS,CEIDG
lub innego właściwego rejestru dotyczący wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby, celem
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest do tego
umocowana.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX
ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2021
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