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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(w skrócie: SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

na 

„Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy 

Złotów” 

 

TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

TOM II WARUNKI UMOWY (WU) 

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

Projekt objęty jest współfinansowaniem ze środków  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 3. Energia 

Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” 

Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Gminą Złotów  

ul. Leśna 7 

77-400 Złotów 

REGON: 570791419 

NIP: 767-16-10-628 

tel. (67) 263 53 05 

fax. (67) 263 53 05 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7
00

 – 15
00

   

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Zamawiającego http://www.bip.gminazlotow.pl/index.php, a także na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

w dniu 15.12.2018 r. pod nr 2018/S 242-552432 

Znak sprawy (postępowania) – ZP.271.09.2018.D 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem 

sprawy. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu cywilnego. 

Zamawiający przewiduje skorzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy.  

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 219 instalacji fotowoltaicznych oraz 85 instalacji 

kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy 

Złotów. Wsparcie udzielone zostanie na rzecz budynków mieszkalnych, w tym budynków 

jednorodzinnych, które nie są administrowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

Energia elektryczna oraz cieplna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorach 

słonecznych będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Projekt ma 

charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Złotów, odbiorcami 

końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe). Projekt realizowany 

będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie (dla 

każdego obiektu osobny projekt) wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na 

budowę w Starostwie Powiatowym (jeżeli dotyczy), dostawę, montaż, uruchomienie i 

http://www.bip.gminazlotow.pl/index.php
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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. 

Miejscem realizacji projektu będą miejscowości wiejskie należące do Gminy Złotów. 

Rozwiązania technologiczne jakie zostaną zastosowane w projekcie zostały dopasowane do 

charakterystyk budynków objętych inwestycją.  

W przypadku instalacji fotowoltaicznych kryteriami doboru mocy instalacji były wielkość 

zapotrzebowania na energię elektryczną (ustalona na podstawie zużycia rocznego i ilości 

mieszkańców) oraz możliwość techniczna i technologiczna prawidłowego montażu paneli 

fotowoltaicznych pod kątem efektywności uzysku energii słonecznej. Na podstawie 

wymienionych parametrów dobrano indywidualnie dla każdego obiektu instalację w 

przedziale mocy od 2 kWh do 5 kWh. Powierzchnia kolektorów słonecznych jak i pojemność 

zbiornika ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości dobrana została pod kątem ilości osób 

korzystających z c.w.u. oraz wielkości rozbioru. Przyjęte zostały dwa warianty instalacji: 

instalacja o mocy 3,658 kWt składająca się z 2 kolektorów, zasobnika 250 l, instalacja o mocy 

5,487 kWt składająca się z 3 kolektorów, zasobnika 350 l.  

 

Zadanie 1 zwane również Częścią 1 obejmuje montaż 85 instalacji kolektorów 
słonecznych. 
Zadanie 2 zwane również Częścią 2 obejmuje montaż 219 instalacji paneli 
fotowoltaicznych. 
 

UWAGA:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w TOM III Opis przedmiotu 

zamówienia – Część 1 i Część 2. 

 

3.2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kody główne 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

Kody dodatkowe 

44112110-5 Konstrukcje dachowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45315100-1  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45317000-2 Roboty elektryczne 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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71314100-3 Usługi elektryczne 

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

3.3. Adres poczty elektronicznej: zlotow@gminazlotow.pl, adres strony internetowej 

Zamawiającego: http://www.bip.gminazlotow.pl/index.php  (Biuletyn Informacji Publicznej 

Zamawiającego). 

3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na 2 części, zwane również: Zadaniem 1 i Zadaniem 2.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jedną część (Zadanie) lub dwie 

części (Zadania) dowolnie wybranych, również łącznie. Opis części zamówienia (Zadań) 

znajduje się w pkt 3.1 SIWZ oraz Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.9. Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 

3.10. Ilekroć niniejsza SIWZ opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. W każdym przypadku opisanie przedmiotu zamówienia 

(wymaganych cech produktu / usługi) w sposób wskazujący znak towarowy, patent  

lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać w ofercie, że 

proponowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego – art. 30 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Brak wykazania 

równoważności oferty w tym zakresie skutkował będzie odrzuceniem oferty. 

3.11. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych 

materiałów lub urządzeń znaki towarowce, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z 

art. 29 ust. 3 ustawy pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 

parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 

oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 

Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub 

urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

mailto:zlotow@gminazlotow.pl
http://www.bip.gminazlotow.pl/index.php
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doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 

konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub 

lepszych parametrach. 

3.12. Zamawiający zaleca aby wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej 

miejsc dostaw i montażu przedmiotu zamówienia.   

3.13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik do SIWZ. 

3.14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych na zasadach 

określonych art. 67 ust. 1 pkt. 7) Ustawy Pzp. tj. w przypadku udzielania dotychczasowemu 

wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem 

jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących 

dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby 

zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co 

powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 

techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Dodatkowe 

zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym 

przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy. 

Czas trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w 

niniejszym akapicie, nie może przekraczać 3 lat. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie później 

niż do: 

1. Część nr 1 - do 30 września 2019 r. 

2. Część nr 2 - do 30 września 2019 r. 

Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy i montażu zostanie określona  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym przez Wykonawcę w terminie 14 dni od 

dnia podpisania umowy. 

5. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału w 

postępowaniu oraz wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

5.1 W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (przesłanki wykluczenia 

obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz 
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spełniający warunki udziału określone poniżej. Zgodnie z art. 22 ust.1b Ustawy, o udzielenie 

Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

5.2. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

5.3. 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. 

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

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

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1) dotyczące tych podmiotów. 

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 lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.4. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp: 

a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Opis sposobu oceny spełniania warunku: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Wzór stanowi Załącznik nr 2 do IDW) 

oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 3 do IDW); 

b) sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Opis sposobu oceny spełniania warunku dla Części 1 / Zadania 1: 

- wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.: posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych).  

- wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych); 

Opis sposobu oceny spełniania warunku dla Części 2 / Zadania 2: 

- wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.: posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł 

(słownie: dwa miliony złotych).  

- wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN 

(słownie: jeden milion złotych); 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz w 

trybie art. 26 ust. 1 p.z.p. poprzez odpowiednio wskazane w punkcie 6.3 dowody. 

c) zdolność techniczna lub zawodowa: 

Opis sposobu oceny spełniania warunku dla Części 1 / Zadania 1:  

- w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi 

opracowania dokumentacji projektowych minimum 10 instalacji kolektorów 

słonecznych na obiektach mieszkalnych; 

          - w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli   

           okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum  20  

         dostaw kompletnych instalacji kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych w  

         ramach maksymalnie dwóch (2) kontraktów (umów), o łącznej mocy minimum 0,10  

         MW; 

Opis sposobu oceny spełniania warunku dla Części 2 / Zadania 2: 

- w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi 

opracowania dokumentacji projektowych minimum 20 kompletnych instalacji 

fotowoltaicznych. 

- w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum  50 

dostaw kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z usługą montażu, 

realizowanych w ramach maksymalnie trzech (3) kontraktów (umów), obejmujących 

minimum 10 instalacji każdy kontrakt (umowa), o łącznej mocy minimum 0,20 MW; 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz w 

trybie art. 26 ust. 1 p.z.p. poprzez odpowiednio wskazane w punkcie 6.3 dowody. 

5.5. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez 

sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych oświadczeń i dokumentów, zgodnie 

z formułą „spełnia – nie spełnia”, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp. 
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5.6. Podstawy wykluczenia z postępowania: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 

(obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 (fakultatywne) ustawy Pzp. 

5.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający wskazuje w 

protokole sposób zapewnienia konkurencji. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkód, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu art. 24 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy 

Pzp 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. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

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

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

5.8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1). Oświadczenie, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu stanowiącego 

Załączniki nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej 

aktualny JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

5.9. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych 

niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego 

dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

5.10. Przez uprawnienia budowlane określone w treści SIWZ TOM II WARUNKI UMOWY 

Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające 
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im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 

przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie 

z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj Dz.U. 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, 

które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. 

Dz.U.2016 r.,poz. 1725 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej 

jeżeli: 

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi, oraz 

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 

decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób 

wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia 

usług transgranicznych. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), podstawę do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę 

izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

6. Wykaz dokumentów, jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków określonych w Rozdziale 5 SWIZ.  

6.1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia złoży każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

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

Europejski Dokument Zamówienia dotyczący każdego z tych podmiotów oraz zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania realizacji Zamówienia. 
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Wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w zakresie uzupełnienia: 

Część II sekcja A ( nie wypełniać  rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego – w 

niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy 

Pzp), sekcja B (Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy), sekcja C i D; 

Część III sekcja A, B i C (z wyjątkiem następujących rubryk: związanej z poważnym 

wykroczeniem zawodowym – rubryka trzecia; związanej z konfliktem interesów – rubryka 

piąta; związanej z rozwiązaniem umowy przed czasem), D; 

Część IV sekcja α; 

Część VI.  

6.2. Zamawiający działając na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem 

zamówienia 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 w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” przez Wykonawcę potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp. (patrz § 14 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126). 

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego (pkt 5.4 SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie złożyć: 

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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, 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 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 

(Zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW); 

b) 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; 

c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w punkcie 5.4. lit. c) powyżej;  
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6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (pkt. 5.6 SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie złożyć: 

a) informację 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

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

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

Ustawy;  

e) oświadczenia 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 (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW); 

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do IDW); 

g) oświadczenia 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) (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW); 

6.5. Uwaga 1,  dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę: 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia z art. 

25a ust. 2 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

6.6. Uwaga 2, dotyczy wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w postępowaniu: 

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp., Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 

11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu (patrz Załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenia nie należy składać wraz z 

ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a 

co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie; 

6.7. Uwaga 3: Forma składanych dokumentów i oświadczeń: 

1) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wykonawcy i 

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) Ofertę oraz oświadczenie – Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie pisemnej, przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

5) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w rozdz. 6 pkt 6.3, 6.4 i 6.8 niniejszej 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. 

6) Zamawiający wymaga, aby dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym 

były składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od 
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wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6.8. Uwaga 4, Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

- 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 ustawy Pzp.  

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

6.9. Uwaga 5: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum, spółka cywilna): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w tym przypadku 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być 

załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie 

publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący 

przede wszystkim: 
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- reprezentowanie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

- zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

- złożenie oferty wspólnie; 

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

2) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego 

jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 

we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo winno 

zostać załączone do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ (w tym dokument JEDZ) 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6.10. Uwaga 6, Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów. 

1) Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp. 

3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba, że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 

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

podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.10 pkt 1) SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 



 

IDW - „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” 

15 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa pkt 5.4 SIWZ. 

5) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.10. pkt. 5)  niniejszej SIWZ musi być złożone w 

formie oryginału i podpisane przez te podmioty. Dokument należy dołączyć do oferty. 

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6. 

7) Wykonawcy powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkładają także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla Wykonawcy. 

 

 

6.11. Uwaga 7, Podwykonawcy: 

1) Definicja umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt. 9b ustawy Pzp. Umowa o 

podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a 

innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 

Podwykonawcami. 

2) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym 

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu składa Jednolity Dokument Europejski dotyczący podwykonawcy z art. 25 
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ust.1 pkt. 3) ustawy Pzp. dotyczące podwykonawców. Wykonawcy który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, przedkładają na wezwanie 

Zamawiającego także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

Wykonawcy, określonym w pkt. 6.4 SIWZ. 

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za 

własne. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

7) Powierzenie Podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu Zamówienia, wynikłe w 

trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

zł. 

10) W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

11) Jeżeli powierzenie podwykonawcy do wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy.  
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12) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

13) Zapisy pkt.11) oraz 12) mają zastosowanie do dalszych podwykonawców.  

6.12. Uwaga 8, Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: 

a) Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do IDW; 

b) Jednolity europejski dokument zamówienia  

c) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca 

korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a PZP. Wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW; 

d) (jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika) Pełnomocnictwo ustanowione do 

reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 

e) kserokopia wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz. 

 

6.13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 

6.14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

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

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów  

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

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

oświadczeń lub dokumentów. 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

7.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal   

( adres skrytki:  /zlotow/skrytkaESP ) oraz poczty elektronicznej przetarg@gminazlotow.pl. 

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

Longin Tomasz – Sekretarz Gminy   

nr faksu: 67 263 53 05, e-mail: przetarg@gminazlotow.pl  

7.3. Wykonawca  zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

7.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

oraz Regulaminie ePUAP. 

7.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do: złożenia, 

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

7.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz 

stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

7.7. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia 

składanego na formularzy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego 

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 

80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sposób złożenia oferty został opisany w 

rozdziale 10 niniejszej SIWZ. 

7.8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami ( nie dotyczy składania 

ofert): 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń i wniosków innych niż wskazane w 

pkt. 7.7.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 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 

(TED lub ID postepowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: przetarg@gminazlotow.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=9tvv46c77cf2vdb6vouc
mailto:przetarg@gminazlotow.pl
mailto:przetarg@gminazlotow.pl
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jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.1 adres email: przetarg@gminazlotow.pl 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.9. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

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

terminu  składania ofert. 

7.10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

7.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 

wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.bip.gminazlotow.pl/ 

7.12. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający może 

przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.  

8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 

odpowiedniej dla Części (zadań): 

 

Część 1 - 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100); 

Część 2 - 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100); 

 

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (zgodnie z art. 

45 ust. 6 ustawy Pzp.): 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 

 

8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 

 

mailto:przetarg@gminazlotow.pl
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8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek 

Zamawiającego na konto prowadzone przez: 

Bank SBL Złotów nr 91 8941 0006 0000 1137 2000 0020 

z adnotacją: „Wadium -  Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na 

terenie gminy Złotów– część __*” 

*Należy dokładnie zaznaczyć na którą część zamówienia wnoszone jest wadium.  

 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego.  

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 

8.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych 

przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: 

a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia), 

b) wskazanie beneficjenta (Gminę Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów), 

c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres 

związania ofertą), 

d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), 

e) „gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 

pierwsze żądanie”. 

 

8.6. Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść w oryginale z kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym gwaranta/poręczyciela, przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej ( w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/poręczyciela). 

8.7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp zawarte w art. 45 i 46. 

8.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione 

w sposób nieprawidłowy. 

8.9. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, wadium winno być wniesione przez co najmniej Lidera konsorcjum, 

umocowanego do ich reprezentowania. 

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
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9. Termin związania ofertą. 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 9.3, nie powoduje utraty wadium. 

9.5. 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. 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. 

10. Opis sposobu przygotowywania i złożenia ofert. 

10.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 

publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców na miniPortalu.  

W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

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

elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, . docx, .rtf, .xps lub .odt i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania 

oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 

Ofertę należy złożyć  w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu 

oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

10.3. 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 osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

10.4. Do oferty należy dołączyć  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany lub wycofania oferty  

został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
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10.6. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać oferty. 

10.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 

10.8. Formularz oferty, jednolity dokument, wykaz dostaw i usług oraz oświadczenie 

dotyczące grupy kapitałowej należy sporządzić według wzorów załączonych do SIWZ. 

10.9. Formularz jednolitego dokumentu należy uzupełnić zgodnie z instrukcją określoną w 

rozdz. 6 pkt 6.1 oraz złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, zgodnie z instrukcją określoną w rozdz. 7 

niniejszej SIWZ.  

10.10. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia lub dokumenty) muszą być podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku podpisania oferty, 

oświadczeń  lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie 

wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie 

elektronicznej  w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej przez notariusza.  

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019 r. o godz. 11:00. 

11.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2019 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy 

Złotów,  ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, w pok. Nr 7 (Sala Sesyjna). 

11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę jaka zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.4. Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie 

internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

12.1. Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Ceną oferty jest suma wartości wszystkich 

pozycji podanych w wypełnionym formularzu ofertowym powiększona o podatek VAT (8% 

lub 23%) uzależniony od lokalizacji zamontowanej instalacji. 

12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

12.3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W 

SIWZ oraz określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym prace tymczasowe i prace 

towarzyszące konieczne dla wykonania tych robót.  

12.4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  

12.5. Cena winna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

12.7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w składanej ofercie - 

wpisać do Formularza ofertowego – stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Cena powinna 

być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrową a 
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ceną podaną słownie, za prawidłową zostanie uznana cena podana cyfrowo, musi ona 

wynikać z kalkulacji, z działań matematycznych. 

12.8. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia będącego przedmiotem 

niniejszego postępowania dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Zasady rozliczenia 

określone zostały w TOM II (WU) niniejszej SIWZ. 

12.9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń zaliczkowych. 

12.10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe będą się wydawać 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,  

w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikających z prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

12.11. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że rozbieżność wynika 

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12.12. 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
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który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

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. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innej stawki VAT, 

Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną 

interpretację organu podatkowego. W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku 

VAT albo jej nie podanie skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca popełnił w treści 

oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 punkt 3 Ustawy. 

12.13. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały w 

Tomie II niniejszej SIWZ (WU). 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, 

b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

13.2. W przypadku Części 1 / Zadania 1 oraz Części 2 / Zadania 2 Zamawiający przewiduje 

analogiczne kryteria oceny ofert: 

Cena oferty brutto – maksymalnie 60 punktów 

Termin gwarancji i rękojmi – maksymalnie 30 punktów  

Termin wykonania zamówienia – maksymalnie 10 punktów  

 

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad: 

Kryterium I – cena oferty brutto 

 

Kryterium : cena brutto oceniane będzie według poniższego wzoru: 

Cb= (Cbmin / CbO) x 60 

Gdzie: 

Cb – liczba punktów oferty przyznanych za kryterium „łączna cena brutto oferty”; 

Cbmin – najniższa łączna cena brutto pośród złożonych ofert; 

CbO – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej; 

 

Kryterium II – termin gwarancji i rękojmi  

120 miesięcy - 30 pkt 

108 miesięcy – 25 pkt 

96 miesięcy - 20 pkt 

84 miesiące - 10 pkt 

72 miesiące - 5 pkt 

60 miesięcy – 0 pkt 
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UWAGA!!! 

W przypadku dłuższego jak 120 miesięcznego okresu gwarancji zaproponowanego w ofercie 

przez Wykonawcę, Zamawiający przyzna w tym kryterium nie więcej jak 30 pkt. 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez  Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. 

Kryterium II – termin wykonania zamówienia 

          Termin wykonania do 31 sierpnia 2019 r.       – 10 pkt 

          Termin wykonania do 15 września 2019 r.      –  5 pkt 

          Termin wykonania do 30 września 2019 r.      –  1 pkt 

 

UWAGA!!! 

W przypadku krótszego niż do 31 sierpnia 2019 r. terminu wykonania  zaproponowanego w 

ofercie przez Wykonawcę, Zamawiający przyzna w tym kryterium nie więcej jak 10 pkt. 

Maksymalny termin realizacji: do dnia 30.09.2019 r. 

 

13.3. Za najwyżej ocenioną ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość 

punktów po zsumowaniu ilości punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny 

ofert. Maksymalna możliwa do uzyskania całkowita liczba punktów wynosi 100.  

13.4. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

13.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

14.1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
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c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

d) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów; 

e) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w Rozdziale 14 pkt. 14.1 lit. a), 

d) i e) SIWZ na  stronie internetowej. 

14.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w Rozdziale 14 ust. 14.1., 

jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

14.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu, o którym mowa w art. 

94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp chyba, że wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy Pzp. 

14.6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie  

i miejscu podpisania umowy. 

14.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 

przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

14.8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na 3 dni przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest wypełnić następujące obowiązki: 

a) w terminie do 5 dni przed zawarciem umowy przesłać do akceptacji Zamawiającego 

draft gwarancji jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formach określonych 

punktem 15.3 lit. b) - e), a kolejno najpóźniej przed zawarciem umowy wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdziale 15 

SIWZ; 

b) Zamawiający żąda, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu podpisania umowy przedłożyli umowę 

regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum lub umowę spółki). 

c) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza 

realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda, aby złożył odpowiednie oświadczenie, 

że zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału; 

14.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów wskazanych w Rozdziale 14 pkt. 14.8 SIWZ 
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umowa pod rygorem nieważności zostanie uznana za niezawartą. 

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść, według wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości. 

15.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres umowy oraz 30 dni od dnia 

zakończenia Umowy. 

15.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną z kilku form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez 

zmniejszania jego wysokości. 

15.6. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach  

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

15.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: 

 
Bank SBL Złotów nr 91 8941 0006 0000 1137 2000 0020 

z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy -  Budowa instalacji 

wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” 

 
Za datę wniesienia zabezpieczenia uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Zamawiającego. 
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15.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

15.10. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia 

zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) 

obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

15.11. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie poręczeń bankowych, 

poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji 

ubezpieczeniowych, poręczeń 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, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. 

dokumentu. W tym celu Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu 

projekt (np.: kserokopia, skan) ww. dokumentu, celem sprawdzenia go pod względem 

poprawności sporządzenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do 

podpisania umowy. 

15.12. Oryginał zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie 

poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji 

bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń 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 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy 

Złotów ul. Leśna 7, 77-400, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

15.13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 

pkt 2 – 5 ustawy Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie 

obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w 

stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów 

średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

15.14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń 

bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji 

bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń 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 winno zawierać: 

a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia), 

b) wskazanie beneficjenta: Zamawiającego: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, 
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c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres 

obowiązywania umowy, przedłużony o 30 dni), 

d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy), 

e) „gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 

pierwsze żądanie” Zamawiającego bez konieczności potwierdzania przez podmioty 

trzecie podpisu osoby umocowanej do reprezentowania Zamawiającego. 

f) Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 

pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone 

na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

majątkowych w imieniu Zamawiającego, 

g) Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 

odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest 

wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją 

(poręczeniem) innej niż termin lub wysokość wynagrodzenia, jeżeli zmiana ta nie 

została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela), 

h) Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji 

wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

Uwaga: Wprowadzenie w poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub w poręczeniu udzielanym 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, warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie uznane za nie wniesienie 

zabezpieczenia. W takim przypadku Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy 

Pzp, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

15.15. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 85% zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane. 

15.6. Kwotę stanowiącą 15% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

15.16. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia  

z należności za częściowo wykonane usługi. 

15.17. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

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

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

16.1. Wzór Umowy stanowi TOM II SIWZ (WU).  

16.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp, dopuści zmianę umowy dotyczącą 

przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 

1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane  

w SIWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania części Przedmiotu umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy. 

3) odmienne od przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia warunki techniczne lub 

warunki miejscowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie; 

 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej 

możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana 

materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów jak 

również zmiany lokalizacji materiałów i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany. 

 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 

również inne organy i inne podmioty, których działalność wymaga wydania 

jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez ww. podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów; 

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 



 

IDW - „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” 

31 

3) nałożenia przez ww. podmioty dodatkowych czynności proceduralnych 

nieprzewidzianych w zamówieniu; 

4) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, 

zgód, pozwoleń. 

 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 

powyżej możliwa jest zmiana terminu o okres wynikający z opisanych okoliczności. 

 

5.  Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) wystąpienia Siły Wyższej - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, innych 

niż termin realizacji, i pozostających z nimi w adekwatnym związku przyczynowo 

– skutkowym; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki 

archeologiczne, techniczne, terenowe i wodne; 

3) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych prac 

wstrzymujących (opóźniających) realizacje prac zasadniczych a wynikających  

z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

4) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie dostaw lub montażu Przedmiotu Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 

wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 

dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie 

warunki, które łącznie:  

- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych prac skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót 

- ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami o których mowa powyżej jest większa od średniej  

z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz. Okresem 

porównawczym będzie miesiąc.   

5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

6) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Placu budowy lub miejsca 

prowadzenia dostaw i montażu; 

7) niemożność wykonania prac będących przedmiotem Umowy z powodu braku 

dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 5 możliwa 

jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak również 



 

IDW - „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” 

32 

zmiany lokalizacji budowanych obiektów i urządzeń oraz odpowiednio terminu 

wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność 

zmiany. 

7. W przypadku gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy wykonawca:  

1) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w Umowie – TOM II SIWZ 

(WU),  

2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 

3) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

8.  W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację 

Przedmiotu Umowy ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 

konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, Cena 

oraz termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia Przedmiotu Umowy Zamawiający 

zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia 

wiadomości o ograniczeniu środków finansowych.  

9.  Zamawiający przewiduje również zmianę umowy w zakresie w jakim zmianie ulegnie 

stawka podatku VAT. Zmiana może mieć miejsce w szczególności w przypadku w 

którym ulegnie zmianie adres lokalizacji, a w takim przypadku możliwa jest zmiana 

umowy wobec konieczności zastosowania odpowiedniej stawki VAT i/lub w przypadku 

instalacji na gruncie również zmianę wynagrodzenia z tytułu montażu konstrukcji. 

10. W przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie będzie 

możliwe posadowienie Przedmiotu umowy na dachu (lub odwrotnie), Zamawiający 

przewiduje   możliwość zmiany posadowienia montowanych urządzeń. 

11. W przypadku w którym beneficjent ostateczny u którego ma dojść  do instalacji, 

zrezygnuje z udziału w projekcie, Zamawiający dopuszcza zamianę lokalizacji dostawy i 

montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej w stosunku do załącznika do 

umowy wskazującego listę beneficjentów. W tej sytuacji Przedmiot umowy wykonany 

będzie na innej możliwej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, dostosowanej do 

danego zestawu. Każdorazowo o ewentualnej zmianie lokalizacji Wykonawca zostanie 

poinformowany bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni przed dniem na który 

zaplanowano montaż zestawu. Zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia.  

12. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy:  

1) w skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy dla prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego wykonanie części robót, 

objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub niemożliwe do wykonania; 
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2) w przypadku rezygnacji mieszkańców z instalacji systemu solarnego i/lub 

fotowoltaicznego na nieruchomości oraz braku możliwości zmiany lokalizacji na inną 

wskazaną przez Zamawiającego, 

13.  W przypadku zmiany o której mowa w ust. 12 powyżej, zmniejszenie zakresu 

Przedmiotu umowy będzie równoznaczne ze zmniejszeniem wynagrodzenia w wysokości 

odpowiadającej zmniejszonej ilości Przedmiotu umowy. 

16.3. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp wszelkie 

zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Wzoru Umowy w innych, niż określone  

w Rozdziale 16 pkt 16.2. niniejszej SIWZ w sytuacjach mających charakter zmian 

nieistotnych, tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach 

pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, 

która została pierwotnie dopuszczona i są to w szczególności: 

a) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

b) zmiany adresu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

c) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

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

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

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. 

17.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji 
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istotnych  warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

17.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6. SIWZ wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

17.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. 

17.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

17.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

17.13. 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. 

17.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 17 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 

mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 

17.15. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale 

VI ustawy Pzp. 

18. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów z siedziba: ul. Leśna 

7, 77-400 Złotów, tel. 67 263 53 05, e-mail: zlotow@gminazlotow.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Złotów jest Pani Katarzyna 

Grochowska, kontakt: e-mail: iod@gminazlotow.pl
*
; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa 

instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów”, o numerze 

referencyjnym ZP.271.09.2018.D  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

mailto:zlotow@gminazlotow.pl
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** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

19.Wykaz załączników. 

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy składane na wezwanie Zamawiającego 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 – wykaz dostaw 

Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 

 

 

 

 


