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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
o przewidywanej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
dla zadania pn.:
„OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE POPRZEZ MONTAŻ I BUDOWĘ
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA BUDYNKACH PRYWATNYCH
I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”
Nr sprawy: RGPiK.271.21.2017

Zatwierdzam :
Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

Lipce Reymontowskie, dn. 28.12.2017 r.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie SIWZ
ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
1.1.Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Lipce Reymontowskie, zwana dalej Zamawiającym
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
nr telefonu: 46 831 61 97, nr faksu: 46 831 62 68
strona internetowa:www.lipcereymontowskie.pl
adres e-mail:sekretariat@lipcereymontowskie.pl
NIP 833-10-91-147, REGON 750148302
Godziny pracy Urzędu Gminy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
1.2.Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.lipcereymontowskie.pl
ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części
SIWZ „PZP” (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
2.2.Przewidywana wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
w odniesieniu do dostaw i usług.
2.3.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisami ustawy PZP - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017 poz. 459, z późn. zm.).
ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie
220 instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych obiektach mieszkalnych
w miejscach i na zasadach opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym
załącznik nr 9 do SIWZ na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Przedsięwzięcie będzie
realizowane w ramach projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego gminy
Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii
na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”.
3.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie instalacji solarnych o dwóch standardowych mocach: 2,324 kW
(2 kolektory próżniowe) i 3,486 kW (3 kolektory próżniowe), w tym:
a) 107 instalacji o mocy 2,324 kW (2 kolektory próżniowe) z zasobnikiem
243 litrowym,
b) 113 instalacji o mocy 3,486 kW (3 kolektory próżniowe) z zasobnikiem
368 litrowym,
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2) dostarczenie urządzeń i materiałów na teren prowadzenia robót, niezbędnych
do wykonania instalacji kolektorów słonecznych,
3) wykonanie kompletnych instalacji kolektorów słonecznych,
4) opracowanie odrębnie dla każdej instalacji szczegółowej instrukcji obsługi instalacji
(zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji) i przekazanie jej użytkownikowi
(właścicielowi nieruchomości) oraz uzyskanie pisemnego oświadczenia o otrzymaniu
instrukcji przez użytkownika (właściciela nieruchomości),
5) przeprowadzenie szkolenia użytkowników (właścicieli nieruchomości) instalacji
w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych instalacji, sporządzenie protokołu
obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników
o dokonanym szkoleniu, oświadczenia muszą być podpisane przez szkolącego
i użytkownika (właściciela nieruchomości),
6) oświadczenia, o których mowa w pkt 3) i 4) muszą zostać dołączone do dokumentacji
powykonawczej,
7) dokonanie wymiany glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych na zakończenie
okresu gwarancyjnego – nie wcześniej niż po 4 roku od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego,
8) udzielenie gwarancji jakości, wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych
i przeglądów gwarancyjnych na żądanie oraz świadczenie bezpłatnych usług
serwisowych (usuwanie usterek) w okresie obowiązywania gwarancji.
9) Zamawiający wymaga, żeby minimalny deklarowany okres gwarancji jakości
obejmującej całość przedmiotu zamówienia, wynosił 5 lat licząc od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
10) Zamawiający wymaga, aby okresowy przegląd gwarancyjny wykonanych instalacji
solarnych, o którym mowa w ppkt 8, Wykonawca dokonywał bezpłatnie jeden raz
w roku w całym okresie udzielonej przez siebie gwarancji.
3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 9 do SIWZ – Program
funkcjonalno-użytkowy. Wszystkie roboty nie wyszczególnione w SIWZ i PFU, a
związane z montażem instalacji leżą po stronie Wykonawcy.
Uwaga. W przypadku dwóch instalacji nastąpiła zmiana lokalizacji. Instalacje wskazane
pod poz. 131 i poz. 159 w Programie funkcjonalno-użytkowym nie będą realizowane
z powodu rezygnacji przez właściciela nieruchomości. W zamian za te instalacje będą
realizowane instalacje w innych lokalizacjach. Zamawiający w dniu podpisania umowy
przekaże zaktualizowane zestawienie lokalizacji.
3.4.Przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowania w ramach Osi IV Gospodarka
niskoemisyjna,
Działanie
IV.1
Odnawialne
źródła
energii,
Poddziałanie
IV.1.2 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
3.5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
3.6.Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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3.7.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
3.8.Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy PZP w wysokości do 30% zamówienia podstawowego.
3.9.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.10. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walutach obcych.
3.14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.
3.15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców
(o ile są znane). Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim stopniu,
jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego pracowników.
3.16. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
PZP, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
3.17. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z realizacją
przedmiotu zamówieni i bezpośrednio skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.
3.18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 3.17. czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia
ww. wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.19.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się złożyć dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy o pracę. Dowodami
w tym zakresie są:
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a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, o których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony) Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z późn. zm.) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
d) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub Podwykonawcę kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze. zm..)
3.20.Zamawiający wymaga dostosowania instalacji do potrzeb wszystkich użytkowników,
w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w sposób umożliwiający
bieżącą obsługę instalacji przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się
na wózkach inwalidzkich.
3.21.Rozwiązania równoważne
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację
projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza
to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały
lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych
podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie
negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji Strona 5 z 26
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PFU. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego
urządzenia
i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy
oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania
potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania.
W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać
określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego,
że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania,
Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany
Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać
przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone
wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych
przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność
z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające
zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany
Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań,
ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu
nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy
lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie
przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący
na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu
o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu
o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje
ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający wymaga
09 listopada 2018 r.

realizacji

przedmiotu

zamówienia

w

terminie

do

dnia

ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
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5.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w tym zakresie,
5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 2 000 000 PLN.,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum
2.000.000 PLN.
5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
co najmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu i dostawie wraz
z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody
użytkowe w ilości co najmniej 150 instalacji (zestawów) – w ramach jednej
umowy.
Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, jeżeli zrealizował wymagane
zamówienia jako roboty budowlane w formule „projektuj i buduj”.
2) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia
publicznego następującymi osobami, posiadającymi określone poniżej
uprawnienia i kwalifikacje:
a) projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej
jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014,
poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane
na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę;
b) projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
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obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016
poz. 65); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez
tę izbę;
c) projektant instalacji elektrycznych – co najmniej jedna osoba,
posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014,
poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane
na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę;
d) kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane
na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, posiadająca
certyfikat instalatora OZE w zakresie instalowania kolektorów
słonecznych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego;
e) kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014,
poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane
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na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); oraz posiadająca
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika robót
w ww. specjalnościach pod warunkiem spełnienia przez daną osobę warunków
wskazanych dla obu tych funkcji.
5.3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy PZP).
ROZDZIAŁ 6. PODSTAWY WYKLUCZENIA.
6.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku,
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1223 ustawy Pzp.
6.2.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek,
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
6.3.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.4.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
wymienione w pkt 6.4. SIWZ.
6.6.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy PZP).
ROZDZIAŁ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
7.1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu,
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2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,
zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem „ lub „JEDZ” - wg załącznika nr 2 do SIWZ.
Wykonawca wypełnia następujące części JEDZ:
a) część II, sekcja A, B , C, D
b) część III, sekcja A, B, C, D – tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
c) część IV, sekcja α - tylko w zakresie ogólnego oświadczenia dotyczącego
wszystkich kryteriów kwalifikacji.
d) część VI.
Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełniania sekcji
a części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w
części IV, ponieważ właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych,
określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu
o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ,
znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych
na stronie internetowej www.uzp.gov.pl , Repozytorium wiedzy, w zakładce
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Zamawiający informuje, że w Części III, Sekcja C Jednolitego dokumentu
„Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje
obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego, prawa
pracy?” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
- przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu
karnego;
- przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 221 Kodeksu karnego;
- przestępstwa o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.,
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U poz. 769).
W związku z tym, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stosuje przesłanek
fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5-7 ustawy Pzp, to Wykonawca
składa oświadczenie w Części III, Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy
związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi” w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp.
Załącznik Nr 2a do SIWZ stanowi plik w formacie xml, który po zaimportowaniu
do narzędzia dostępnego pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
umożliwi
wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez
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Zamawiającego (jest to rozwiązanie fakultatywne, wykonawca może wypełnić
i złożyć JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie i SIWZ).
W celu wypełnienia JEDZ należy wykonać kolejno następujące czynności:
- pobrać plik stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ;
- wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest wykonawcą;
- zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD;
- załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do
wypełniania JEDZ.
Po wypełnieniu w/w oświadczenie należy wydrukować, podpisać przez osoby
reprezentujące wykonawcę / wykonawców występujących wspólnie (podmiot trzeci
— o ile dotyczy), i w formie pisemnej złożyć wraz z ofertą.
7.3.W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być
dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert),
przekaże zamawiającemu oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie w oryginale należy przesłać pocztą lub
doręczyć osobiście, bądź kurierem, w podanym powyżej terminie.
7.5.Dokumenty i oświadczenia, składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego
przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki
udziału
w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.
7.5.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
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świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(wg załącznika nr 5 do SIWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika
nr 6 do SIWZ);
3) dokument
potwierdzający,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego,
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
7.5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
7.5.3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający
żąda przedstawienia:
1) dla kolektora słonecznego - certyfikat europejskiego znaku jakości SOLAR
KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 wraz
ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2
lub PN-EN ISO 9806 (lub równoważną), wydany przez właściwą jednostkę
oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ustawy PZP,
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2) dla podgrzewacza ciepłej wody użytkowej - dokumentacja techniczno-ruchowa.
W zakresie oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy - Zamawiający
informuje, że w przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych
nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania
lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy
lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez
siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez
niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone
wymagania wskazane przez Zamawiającego (art. 30a ust. 4 ustawy).
W zakresie certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki
oceniające zgodność Zamawiający informuje, że akceptuje odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku,
gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań
z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak
dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem
że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
(art. 30b ust. 4 ustawy).
7.6.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których
mowa w pkt 7.5.1 SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.5.2. 1) SIWZ składa
informację
z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,
14 i 21.
7.8.Dokument, o którym mowa w pkt 7.7. powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.9.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym
mowa w pkt 7.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.8. SIWZ
stosuje się odpowiednio.
7.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
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do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.5.2. 1) SIWZ składa dokument, o którym
mowa w pkt 7.7. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.8. SIWZ stosuje
się odpowiednio.
7.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
7.13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
dokumentów, o ile są one aktualne.
7.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami
na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7.12 są
sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich
tłumaczenia na język polski.
ROZDZIAŁ 8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
8.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
8.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
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8.3.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP.
8.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).
8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający
żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
8.6.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.5.2 SIWZ.
8.7.W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8.8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także
JEDZ dotyczące tych podmiotów.
8.9.Podwykonawcy.
8.9.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, oraz wskazać części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców,
2) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy
informacji wymaganych w części II sekcja A i B oraz części III JEDZ,
(Zamawiający
nie żąda złożenia dokumentów wskazanych w pkt 7.5.2 SIWZ wobec
podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ),
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3) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ)
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz podać firmy podwykonawców (o ile są znane).
8.9.2.Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 22a PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
ROZDZIAŁ
9.
INFORMACJA
DLA
WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WSPÓLNIE

9.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć
do oferty.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie zgodnie z pkt 5.2 SIWZ.
Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt 7.2 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
3) oświadczenie o przynależności braku/ przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o którym mowa w pkt 7.4 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
4) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia
o których mowa w pkt 7.5 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których
mowa:
a) w pkt 7.5.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2. SIWZ,
b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.5.2. składa każdy
z Wykonawców,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.3 SIWZ składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą potwierdzenie spełnienia przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
9.3.W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
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żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
ROZDZIAŁ 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW,
A
TAKŻE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
10.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
10.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
10.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
10.4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres:
1) pisemnie: Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24,
96-127 Lipce Reymontowskie;
2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lipcereymontowskie.pl;
3) faxem na nr 46 831 62 68
10.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane
za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
10.6. W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego
na numer faksu i adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie , a pozytywny raport z urządzenia faksującego Zamawiającego
o dostarczeniu dokumentów do Wykonawcy będzie traktowany jako potwierdzenie
otrzymania dokumentu przez Wykonawcę.
10.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
10.8. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Jolanta Bartosik - Sekretarz Gminy, tel. 46 831 61 97,
2) Katarzyna Choińska – Kierownik Referatu Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej, tel. 46 831 61 66,
10.9.Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają
na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
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10.10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
na zasadach określonych w art. 38 ustawy PZP, w każdej sytuacji Zamawiający
dopuszcza formę pisemną, elektroniczną lub faks.
10.11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.12. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści je na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
10.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
10.14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
10.15. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.11. SIWZ.
10.16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
ROZDZIAŁ 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
11.1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 130 000 PLN (słownie: sto
trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
11.2.Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
11.3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym
Ziemi Łowickiej /O Lipce Reymontowskie nr rachunku14 9288 1095 1690 1010 2000
0020, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr RGPiK.271.21.2017”
11.4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 11.3 SIWZ,
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej
jako ostateczny termin składania ofert).
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11.5.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
oryginału dokumentu wadialnego.
11.6.Dowód wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy złożyć siedzibie
Zamawiającego, w sekretariacie pok. nr 4 przed upływem terminu składania ofert.
11.7.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
11.8.Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
11.9.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy,
zostanie odrzucona.
11.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa PZP.
ROZDZIAŁ 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
12.1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
12.2.Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12.3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
12.4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
13.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
13.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13.4.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.5.Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką.
13.6.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13.7.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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13.8.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13.9.Jeżeli osoba (osoby) podpisujące ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
musi zostać dołączone do oferty.
13.10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
13.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana
lub parafowania przez Wykonawcę.
13.12. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
13.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13.14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
13.15. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia , ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza (jeżeli dotyczy),
3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ,
4) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ(jeżeli dotyczy).
13.16. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia,
odpowiednio do treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, a także wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których
się powołuje w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, według wzoru
formularza JEDZ, część II, sekcja D – tylko informacje wymagane w niniejszej sekcji,
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
13.17. Ofertę należy umieścić w opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu składania ofert.
13.18. Na opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić adres Zamawiającego:
Gmina Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24
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oraz napis „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez
montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych
i użyteczności publicznej”. Nie otwierać przed dniem 5 luty 2018 r. do godz. 10.00.
13.19. Opakowanie zewnętrzne nie może zawierać innych napisów i oznaczeń wskazujących
na identyfikację Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.
13.20. Na opakowaniu wewnętrznym należy zamieścić:
1) nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
2) napis Oferta - „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie
poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach
prywatnych i użyteczności publicznej”. Znak sprawy RGPiK.271.21.2017.
13.21. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej
w dokumentach Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu.
ROZDZIAŁ 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
14.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy
Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój 4 (sekretariat), od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00-16.00.
14.2.Termin składania ofert upływa w dniu 5 luty 2018 roku godz. 10.00.
14.3.Oferty przesłane przez operatora pocztowego będą zakwalifikowane do rozpatrzenia
pod warunkiem dostarczenia ich przez operatora pocztowego do Urzędu Gminy
Lipce Reymontowskie do dnia 5 luty 2018 r. do godz. 10.00
14.4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
2) złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 14.1 SIWZ miejscu,
3) złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 13.18 SIWZ uniemożliwiający
identyfikację postępowania, którego dotyczy.
14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 luty 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24,
96-127 Lipce Reymontowskie, pokój nr 5 - sala posiedzeń.
14.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad,
jak składana oferta tj. w opakowaniu oznaczonym jak w pkt 13.18 z dodatkowym
napisem „ZMIANA”. Opakowania oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte zostaną
otwarte przed otwarciem opakowań zawierających oferty, których dotyczą zmiany
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone
do oferty.
14.7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę
(osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferty, których dotyczy
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„WYCOFANIE” nie będą otwierane w trakcie otwarcia ofert. Oferty te zostaną
odesłane Wykonawcom bez otwierania.
14.8. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert (części
jawnej). W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy
informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.
14.9.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14.10. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt 14.2 SIWZ,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołań.
ROZDZIAŁ 15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
15.1.Wykonawca w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) poda
łączną cenę brutto i netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz w rozbiciu na:
cenę brutto, wartość podatku VAT i cenę netto za zaprojektowanie instalacji (wykonanie
dokumentacji projektowych) i cenę brutto, wartość podatku VAT i cenę netto za dostawę i
montaż instalacji.

15.2.Cena będzie podana w PLN i stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
15.3.Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT,
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
15.4.Łączna cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
wraz z załącznikami oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
koszty czynności serwisowych wymaganych przez producentów zamontowanych
urządzeń w celu udzielenia gwarancji.
15.5.Nie przewiduje się żadnych przedpłat, ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami umowy i ofertą Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego.
15.6.Do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto zamówienia,
jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
15.7.Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ)
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.8.Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
ROZDZIAŁ 16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
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16.1.Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Lp.

Nazwa kryterium

1

Cena (C)

2

Gwarancja jakości na wykonany przedmiot
zamówienia (R)

Waga (maksymalna liczba punktów)

60 % (60 pkt)
40% (40 pkt)

16.2.Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
C min
Pi (C) = C x 60
i
gdzie:
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena
(C)”;
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci – cena brutto oferty badanej „i”.
Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od
towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest
mniejsza
niż
5,
to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
16.3.Zasady oceny kryterium „Gwarancja jakości na wykonany przedmiot zamówienia ”
(R): liczona od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
16.3.1. Zamawiający przyzna punkty w kryterium (R) w oparciu o informacje podane
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
16.3.2. Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 7
lat. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium (R):
1) 0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 5 lat gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia;
2) 10 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 5,5 lat gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia;
3) 20 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 6 lat gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia,
4) 30 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 6,5 lat gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia,
5) 40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 7 lat gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia.
16.4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P),
będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
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Pi = Pi (C) + Pi (R)
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena (C)”;
Pi(R) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium
„Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia (R)”.
ROZDZIAŁ 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
17.1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przed
zawarciem umowy:
1) przedłożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących
Wykonawcę do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty,
2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych
w rozdziale 18 SIWZ,
3) przedłożyć kopie dokumentów stwierdzających, że osoby uczestniczące
w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane
w specjalnościach niezbędnych do wykonania zamówienia – dotyczy osób
wskazanych w pkt 5.2.3. 2) SIWZ,
4) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom złożyć wykaz
podwykonawców z zakresem powierzonych im zadań i podaniem ich nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych.
17.2.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy należy dostarczyć umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców Umowa ta winna określać strony umowy, cel działania,
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
17.3.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego
17.4.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
PZP.
ROZDZIAŁ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
18.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, zobowiązany
jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto).
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18.2.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.
18.3.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
18.4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu
Oddział Lipce Reymontowskie nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020, tytuł przelewu:
ZNWU – znak sprawy: RGPiK.271.21.2017.
18.5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu
podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie
zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego
zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez
Zamawiającego, przed jej podpisaniem.
18.6.Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się
na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
18.7.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
18.8.Wypłata, o której mowa w pkt 18.7., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
18.9.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach innych niż pieniądz, dokument
potwierdzający zabezpieczenie należy złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania
umowy.
18.10. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
18.11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie
30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
ROZDZIAŁ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
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Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.
19.1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej
SIWZ wzór umowy (załącznik nr 8).
19.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
19.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
na podstawie art.144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych
we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
20.1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
20.2Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
21.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
21.2. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty.
2) Załącznik nr 2 - formularz JEDZ.
3) Załącznik nr 2a - elektroniczna wersja formularza JEDZ, w formacie xml.
4) Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
5) Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy
Pzp.
6) Załącznik nr 5 - wykaz dostaw.
7) Załącznik nr 6 - wykaz osób.
8) Załącznik nr 7 - oświadczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 7.5.2. 2), 3)
i 4).
9) Załącznik nr 8 - wzór umowy.
10) Załącznik nr 9 - Program funkcjonalno-użytkowy.
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