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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 913 630 ZŁOTYCH
dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego pn.:
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice”

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
Gmina Gaszowice
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
NIP 6423184223
REGON 276258753
ug@gaszowice.pl, https://bip.gaszowice.pl/
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Gaszowicach
ul. Rydułtowska 2,
44-293 Gaszowice
tel. 32 43 27 155
e-mail: ug@gaszowice.pl
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na stronach:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3fa65a1c-59b9-47d6-b1a6-5f640badc7da
https://bip.gaszowice.pl/szukaj/przetarg#Tresc
Pod ww. adresami stron internetowej udostępniona będzie wszelka dokumentacja zamówienia,
oraz udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego regulowanego przez art.
132 – art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP).
2. Wartość zamówienia jest większa od progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu instytucji regulowanej przez
art. 139 PZP, tj. odwróconą kolejność oceny ofert – Zamawiający najpierw dokona badania i
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została
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najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zajdą podstawy wykluczenia,
wykonawca ten nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, nie złożył podmiotowych
środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia, dalej również jako „JEDZ”), potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokona ponownego
badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w ust. 4
powyżej, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie
dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do
momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Postępowanie jest podzielone na dwa zadania:
a. Zadanie I dotyczy instalacji fotowoltaicznych
b. Zadanie II dotyczy instalacji kolektorów słonecznych

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Rodzaj zamówienia: dostawy
ZADANIE I
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.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
44112410-5 Konstrukcje dachowe
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
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energetycznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71314100-3 Usługi elektryczne
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71334000-8 Różne usługi inżynieryjne
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I zawarty jest w załączniku nr 5a do SWZ.
ZADANIE II
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 budowlano-montażowych, 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
Szczegóły dotyczące montażu dla wszystkich lokalizacji znajdują się w załączniku nr 5 –
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączonych do niego projektach
technicznych.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000-5 Instalacje słoneczne
44112410-5 Konstrukcje dachowe
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
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71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71314100-3 Usługi elektryczne
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71334000-8 Różne usługi inżynieryjne
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II zawarty jest w załączniku nr 5b do SWZ.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Dla Zadania I: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Dla Zadania II: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.
VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach wskazanych w rozdziale XX niniejszej
SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ, o
którym mowa w rozdziale XXII, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe z zastrzeżeniem, iż:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale XIX składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale XIX.
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale XXIII lit. B składa każdy z nich.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastosowanie znajduje
również rozdział XXIII lit. B ust. 2 oraz ust. 3.
6. Zamawiający nie określa odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
VII. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW
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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
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środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wymogi co do treści zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby zawiera art. 118 ust. 4 PZP (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia wraz z ofertą oświadczenie JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby. Zasady wypełnienia JEDZ zawarte zostały w rozdziale XXII.
7. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowe środki dowodowe, o których
mowa w rozdziale XXIII potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do
wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby stosuje się postanowienia
rozdziału XXIII lit. B ust. 2 oraz 3.
VIII. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, o
ile są już znane.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
IX. WIZJA LOKALNA
Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia wizji lokalnej przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
X. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI
Zamówienie zostało podzielone na dwie części.
a. Zadanie I dotyczy instalacji fotowoltaicznych
b. Zadanie II dotyczy instalacji kolektorów słonecznych
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Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części.
XI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani nie wymaga złożenia
oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 PZP tzn. oferty przewidującej odmienny sposób
wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
XII. KATALOGI ELEKTRONICZNE
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
XIII. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 PZP.
XIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 -238
PZP.
XV. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP.
XVI. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty
lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
XVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA
PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
Nie dotyczy. Przedmiotem zamówienia są dostawy.
XVIII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki
dowodowe, potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagania co do przedmiotu
zamówienia określone przez Zamawiającego:
a. Dla ZADANIA I:
 kartę katalogową; ewentualnie deklarację producenta oraz certyfikaty
potwierdzające spełnianie wymaganych norm dla paneli fotowoltaicznych
(modułów),
 kartę katalogową celem wykazania spełnienia parametrów minimalnych
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2.

3.

4.

5.

przewidzianych dla inwertera (falownika),
 kartę katalogową oraz certyfikat jakości na potwierdzenie parametrów
minimum dla konstrukcji montażowych,
b. Dla ZADANIA II:
 kartę katalogową dla kolektora słonecznego,
 europejski certyfikat zgodności „Solar Keymark” lub certyfikat równoważny,
który ma obejmować wyniki pełnego zakresu badań na gradobicie
przeprowadzonych według norm EN 12975-2 lub równoważną lub EN ISO
9806 lub równoważną zakończone brakiem doznania uszkodzeń – dla
kolektora słonecznego,
 dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor
wymaganych parametrów: skrócone lub pełne sprawozdanie (raport) z badań
na zgodność z podanymi normami wykonane przez akredytowane
laboratorium badawcze i/lub załącznik do certyfikatu Keymark lub
równoważnego lub inne dokumenty równoważne – dla kolektora słonecznego,
 kartę katalogową oraz atest PZH lub równoważny dla zbiornika.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania, cechy lub kryteria.
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Regulacja ustępu 3 powyżej nie znajduje zastosowania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy
służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny
ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu
albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
A. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie przewiduje wymogów w tym zakresie.
B. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie przewiduje wymogów w tym zakresie.
C. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie przewiduje wymogów w tym zakresie.
D. zdolności technicznej lub zawodowej:
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DLA ZADANIA I

1. WARUNEK NR 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających 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
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 w okresie
ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże powyższe
doświadczenie nabyte w formule robót budowlanych.
*UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie
dostaw lub w formie robót budowlanych albo w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa.
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WARUNEK NR 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 budowlane 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.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane
w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: „PB”) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz art. 20a
ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117).
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r., i ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w
art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający
dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
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.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 8a do SWZ.

Strona 9 z 31

Dla ZADANIA II:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

WARUNEK NR 1b

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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 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 usługi 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 w okresie ostatnich 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże powyższe doświadczenie nabyte w formule robót budowlanych.
*UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie
dostaw lub w formie robót budowlanych albo w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa.
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WARUNEK NR 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.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: „PB”) oraz pozostałych
przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy
z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117).
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r., i ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów
potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
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.
Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 8b do SWZ.
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2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
XX. PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w
przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
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zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Ponadto, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:
7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
8) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
a. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym
mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony
określony w przepisach prawa obcego,
b. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
9) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 8 lit. a lub b powyżej.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
XXI. SAMOOCZYSZCZENIE
1. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP,
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
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wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, wykluczy wykonawcę.
XXII. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
1. JEDZ nie stanowi podmiotowego środku dowodowego, dokument ten stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. JEDZ sporządzony w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) powinien zostać dołączony przez wykonawców do oferty.
5. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca może również samodzielnie wytworzyć dokument JEDZ korzystając z narzędzia dostępnego pod linkiem https://espd.uzp.gov.pl/
6. Uwaga! W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca
ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
7. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/aktualna-wersja-instrukcji-wypelniania-jedzespd
XXIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
A. REGULACJE WSPÓLNE
1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
a) braku podstaw wykluczenia;
b) spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, których wykaz zawarto poniżej.
3. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe
nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
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6. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
B. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. 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 września 2019 r. - 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 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. 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 (wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ)
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
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,
f. art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny (wzór stanowi załącznik nr 12 do SWZ)
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2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa powyżej - składa informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,
o którym mowa powyżej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa powyżej - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Regulację ust. 2 powyżej w zakresie ważności dokumentów stosuje się.
C. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawartych w rozdziale XIX, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
Odnośnie do warunku nr 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, 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 (załącznik nr 6 do SWZ)
Odnośnie do warunku nr 2a:
 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do
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wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik
nr 8a do SWZ)
Odnośnie do warunku nr 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 (załącznik nr 7 do SWZ)
Odnośnie do warunku nr 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 (załącznik
nr 8b do SWZ)
XXIV. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały
tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie
mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
2. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
XXV. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP – JEDZ, należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.
2. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o
których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695,
1517 i 2320).
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3 powyżej, przekazywane w po-
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

stępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 7, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania,
które każdego z nich dotyczą;
b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 7, może dokonać również notariusz
Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione
przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 12 powyżej, dokonuje w przypadku:
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a)

podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP,
lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) pełnomocnictwa – mocodawca.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 12, może dokonać również notariusz
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym
pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu powinny spełniać łącznie następujące wymagania:
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku
danych;
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej
treści na monitorze ekranowym;
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych
informacji.
XXVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości
1) dla ZADANIA I 40 000,00 PLN
2) dla ZADANIA II: 5 000,00 PLN
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi
obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – „
„Gmina Gaszowice reprezentowana przez Wójta Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293
Gaszowice NIP 6423184223 REGON 27625875”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie
wadium przez Zamawiającego, określone w art. 98 ust. 6 PZP.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek
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bankowy Zamawiającego nr w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, nr konta 02 8470 0001
2040 0051 5025 0003 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania i nr Zadania), najpóźniej
przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 PZP. Wykonawca
będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 PZP wystąpienia o zwrot wadium,
przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego
Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, uregulowanych w Dziale IX PZP.
7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub
gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu
wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 PZP.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
XXVII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, ponieważ skróci to czas udzielania wyjaśnień.
2. Zamawiający będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania
ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2 powyżej, wówczas przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert.
4. UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w
ust. 2 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://www.bip.gaszowice.pl/.
XXVIII. ZASADY ORAZ SPOSÓB KOMUNIKACJI W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
poczty elektronicznej ug@gaszowice.pl. Składanie ofert odbywa się jedynie za pomocą miniPortalu UZP https://miniportal.uzp.gov.pl/. Szczegółowa instrukcja obsługi miniPortalu UZP znajduje
się pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
2. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty w postępowaniu sporządza się w formacie
nych: .doc, .docx, .txt, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .gif, .zip. Zamawiający zaleca przesyłanie
plików w formacie .pdf. Sposób złożenia oferty oraz jej szyfrowania opisany jest w Instrukcji
użytkownika
systemu
zamieszczonej
na
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf (strona 15 i następne pliku)..
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują droga elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem niniejszego postępowania.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, email: ug@gaszowice.pl.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  Szymon Gomola, Ireneusz
Wojtek, pok. nr 15 w godz. 700 – 15.00 ug@gaszowice.pl.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Identyfikator
postępowania to 3fa65a1c-59b9-47d6-b1a6-5f640badc7da – wskazany na stronie postępowania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść niniejszego dokumentu. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.bip.gaszowice.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Jeśli Jeśli zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE oraz zamieści na stronie internetowej http://www.bip.gaszowice.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/. Zamawiający przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert, jeśli zmiana będzie istotna.
Jeśli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania
ofert. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.bip.gaszowice.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Nie przewiduje się zebrania wykonawców.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

XXIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
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4. 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. W
formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach. Zamawiający dopuszcza skompresowanie oferty do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert
i załączników do oferty):
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPoratlu, za pomocą skrzynki ePuap, a także poczty
elektronicznej (mailowo).
11. 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 gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
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 (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ);
f) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia, o których mowa w rozdziale XXII;
g) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale XVIII.
h)
XXX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą
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2.
3.
4.
5.

6.

realizowane wyłącznie w złotych polskich.
Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesiętnego.
Zaoferowana cena musi być podana liczbą.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie
i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i
opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić przy kalkulowaniu ceny
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i
warunki podane w niniejszej SWZ.
Zgodnie z art. 225 PZP jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

XXXI. INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT ORAZ O TERMINIE OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć przez miniPortaldo dnia 03.12.11r., do godziny 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r., o godzinie 12:00.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cenach zawartych w ofertach.
XXXII. WYCOFANIE OFERTY
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu.
XXXIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez 90 dni, tj. do dnia: 02.03.2022 r.
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą,
zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
5. 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.
XXXIV. BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT
1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP, tj.
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny
ofert:
DLA ZADANIA I:
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Kryterium
1 Cena brutto
Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w
2 ochronę przeciwpożarową – PP (zgodnie z normą
IEC60947 lub równoważną)
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu
3
fotowoltaicznego
4 Liczba przeglądów

Waga

Liczba punktów

60%

60

15%

15

15%

15

10%

10

Razem
1) kryterium – cena brutto,
a) waga kryterium 60%.
b) oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:
C min
Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 60% x 100,
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100

Ci
gdzie:
C min – najniższa cena oferty brutto
C i – cena ocenianej oferty brutto

2)

kryterium – Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową –
PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną)
a)
b)

waga kryterium 15%.
wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 2 będzie dokonywane na podstawie podanej
w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca wyposaży instalację w
ochronę przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną,
c) jeśli oferta przewiduje wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę
przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną uzyska 15 pkt,
d) jeśli oferta nie przewiduje wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę
przeciwpożarową – PP zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną uzyska 0 pkt.

3)

kryterium – Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego:
a) waga kryterium 15%
b) 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.

Informacja dodatkowa: W przypadku zaoferowania modułu o współczynniku równym minus 0,38%/oC
Wykonawca otrzyma 10 pkt., w przypadku zaoferowania modułu o współczynniku równym minus
0,36%/oC Wykonawca otrzyma 15 pkt.
4)

kryterium – Liczba przeglądów:
a) waga kryterium 10%.
b) wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 4 będzie dokonywane na podstawie podanej
w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje dwa wskazane
przeglądy, jeden ze wskazanych przeglądów, czy nie oferuje przeglądów
c) 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.
d) 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.
e) wykonanie obu opisanych wyżej przeglądów 10 pkt.

5) W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ „Formularz ofertowy” czy instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w ochronę przeciwpożarową, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.
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W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ „Formularz
ofertowy” współczynnika temperaturowego Pmax modułu fotowoltaicznego, Zamawiający
przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ „Formularz
ofertowy” czy oferuje przeglądy, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny
ofert.

DLA ZADANIA II:
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Kryterium
1 Cena brutto
2

Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora
słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych

3 Liczba przeglądów

Waga

Liczba punktów

60%

60

20%

20

20%

20

Razem

100

1) kryterium – cena brutto,
c) waga kryterium 60%.
d) oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:
C min
Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 60% x 100,
Ci
gdzie:
C min – najniższa cena oferty brutto
C i – cena ocenianej oferty brutto
2) kryterium – Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych (np. aluminium + aluminium, miedź + miedź):
a) waga kryterium 20%.
b) wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 2 będzie dokonywane na podstawie podanej
w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca ofertuje układ hydrauliczny
oraz płytę absorbera kolektora słonecznego zbudowane z materiałów jednorodnych,
c) jeśli oferta przewiduje budowę z materiałów jednorodnych uzyska 20 pkt,
d) jeśli oferta nie przewiduje budowę z materiałów jednorodnych uzyska 0 pkt.
3)

kryterium – Liczba przeglądów:
a) waga kryterium 20%.
b) wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 3 będzie dokonywane na podstawie podanej
w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje dwa wskazane
przeglądy, jeden ze wskazanych przeglądów, czy nie oferuje przeglądów
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c)

d)

e)

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.

4) W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ „Formularz
ofertowy” czy oferuje jednorodne materiały z jakich składa się układ hydrauliczny oraz płyta
absorbera kolektora słonecznego, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium
oceny ofert.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ „Formularz
ofertowy” czy oferuje przeglądy, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny
ofert.
XXXV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień
umowy.
XXXVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny całkowitej zawartej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zostać wniesione przed zawarciem
umowy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach zawartych w art. 450 ust.
2 PZP.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi zawierać nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
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XXXVII. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
warunkach określonych w rozdziale XXXVI.
XXXVIII. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
1. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1
Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.
2. Stosownie do art. 257 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
XXXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty
przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz
uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie
na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia
dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
3. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników
postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.
4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania
odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a
pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd
majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną
lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres
tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego
osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również
pracownik tej jednostki. Pełnomocnik jest obowiązany, przy pierwszej czynności przed Prezesem
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Izby lub przed Izbą, dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub
wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej,
pełnomocnik składa je wraz z odpisem dla stron i uczestników postępowania odwoławczego,
chyba że odpis pełnomocnictwa został doręczony przez pełnomocnika bezpośrednio stronie i
uczestnikowi. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im
pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.
7. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9. Termin:
9.1. odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a.
9.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
9.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
9.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu
zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia
albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
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a)

10.

11.
12.

13.

nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia albo
b)
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3)
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)
nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania albo
b)
zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku
postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres
poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo
posiada go nie mając takiego obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie
ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do
jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz
dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.
Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie
wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” PZP.
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Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 4 - informacja dotycząca ochrony danych osobowych – klauzula RODO
Załącznik nr 5a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – instalacje fotowoltaiczne
Załącznik nr 5b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – kolektory słoneczne
Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu nr
1a
Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu nr
1b
Załącznik nr 8a do SWZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu nr 2a –
wykaz osób
Załącznik nr 8b do SWZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu nr 2b –
wykaz osób
Załącznik nr 9 do SWZ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 10 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w sprawie podziału obowiązków w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 11 do SWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności albo braku
przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 12 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
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